
PA\910348RO.doc PE494.613v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2011/0280(COD)

29.8.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor 
prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Raportoare pentru aviz: Catherine Grèze



PE494.613v01-00 2/23 PA\910348RO.doc

RO

PA_Legam



PA\910348RO.doc 3/23 PE494.613v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În paralel cu propunerea privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020, 
Comisia a prezentat un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ aplicabil politicii 
agricole comune (PAC) în perioada 2014-2020. S-au identificat în acest cadru trei provocări 
principale, și anume 1) producția alimentară viabilă; 2) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și politicile climatice; și 3) dezvoltarea teritorială echilibrată. După cum a afirmat 
Comisia, ambii piloni ai PAC vor fi esențiali pentru a răspunde în mod adecvat acestor 
aspecte care reprezintă totodată o preocupare majoră pentru regiunile și teritoriile europene. 
Noile norme privind plățile directe ar trebui să garanteze o distribuție echitabilă și durabilă a 
resurselor. 

Raportoarea sprijină fără rezerve ideea unei componente de „ecologizare” a plăților directe 
acordate agricultorilor. Aceste plăți constituie unul dintre răspunsurile la actualele provocări 
sociale și de mediu. Cu toate acestea, raportoarea consideră că actualele propuneri sunt prea 
timide pentru a antrena o trecere la sistemele agricole durabile avansate care sunt esențiale 
pentru o dezvoltare teritorială durabilă în zonele rurale. În această privință, raportoarea 
propune aplicarea de măsuri care să permită o luare în considerare mai adecvată a teritoriilor 
rurale europene.

În ceea ce privește dezvoltarea regională, raportoarea afirmă necesitatea unui procent mai 
ridicat din plafoanele naționale anuale dedicate sprijinului suplimentar în favoarea dezvoltării 
rurale. Urmând aceeași logică, raportoarea se opune oricărei reduceri a sumelor destinate 
dezvoltării rurale.

PROPUNERI DE AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, ar
trebui să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
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drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole 
benefice pentru climă și mediu; stabilirea 
plafonului anual al plății destinate zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. Competențele 
respective trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății, în vederea implementării de sisteme 
agricole durabile avansate și de planuri 
de gestionare și protecție a mediului; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate zonelor care se confruntă cu 
constrângeri naturale; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate tinerilor fermieri; 
stabilirea plafoanelor anuale pentru 
sprijinul cuplat facultativ; adoptarea de 
norme privind procedura de evaluare și de 
aprobare a deciziilor în cadrul sprijinului 
cuplat facultativ; adoptarea de norme 
privind procedura de autorizare și 
notificările adresate producătorilor cu 
privire la autorizarea terenurilor și a 
soiurilor în scopul acordării plății specifice 
pentru cultura de bumbac; elaborarea de 
norme privind calcularea reducerii 
cuantumului plății specifice pentru cultura 
de bumbac; adoptarea de norme privind 
cerințele generale de notificare. 
Competențele respective ar trebui
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de 
către Comisie.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
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introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 

introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini sistemele 
agricole durabile avansate, precum și 
acțiunile de gestionare a mediului și de 
atenuare a schimbărilor climatice,
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum rotația
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și infrastructura ecologică. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
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Regulamentul (UE) nr. […] [HZR]. ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Execuția plăților destinate 
sistemelor agricole durabile avansate, 
gestionării mediului și atenuării 
schimbărilor climatice la nivel regional, 
conform prevederilor prezentului 
regulament, poate fi însoțită de 
introducerea unor contracte teritoriale 
semnate între autoritățile regionale și 
fermieri. Contractele teritoriale permit 
aplicarea unor importante măsuri 
stimulative specifice, realizate în comun 
pe terenurile agricole eligibile, care 
vizează ameliorarea stării resurselor de 
apă, a biodiversității și a solurilor, în 
funcție de particularitățile locale și pe 
baza obiectivelor partajate și 
cuantificabile.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a se asigura implementarea în 
mod eficient și coerent a măsurii privind 
zonele de interes ecologic, ținându-se 
totodată seama de particularitățile statelor 

(29) 7 % din terenul arabil per exploatație 
va fi utilizat în așa fel, încât să 
îmbunătățească biodiversitatea 
funcțională și, prin urmare, funcționarea 
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membre, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul definirii mai amănunțite a tipurilor 
de zone de interes ecologic menționate în 
cadrul măsurii respective și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de 
zone de interes ecologic care pot fi luate 
în considerare în vederea respectării 
procentajului menționat în cadrul măsurii 
respective.

sistemului agroecologic sau furnizarea de 
bunuri publice. Elementele care, în mod 
frecvent, sunt deja eligibile ca măsuri de 
mediu (de exemplu, garduri artificiale, 
șanțuri, zone umede și alte fragmente de 
habitat semi-natural, precum și alte 
elemente de peisaj eligibile), vor fi 
adăugate la zonele de protecție în vederea 
creării de infrastructuri agroecologice 
destinate sistemelor agricole durabile. În 
consecință, acest lucru nu presupune nici 
„retragerea terenurilor din producție”, 
nici „înghețarea terenurilor”, ci mai 
curând o îmbunătățire a eficacității pe 
termen lung a întregului sistem. Pentru a 
se asigura implementarea în mod eficient și 
coerent a infrastructurii ecologice, 
ținându-se totodată seama de 
particularitățile statelor membre, ar trebui
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de infrastructură 
ecologică menționate în cadrul măsurii 
respective.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
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anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Sprijinul cuplat ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări 
specifice a impactului, efectuată de statele 
membre. Statele membre ar trebui
autorizate să folosească până la 5 % din 
plafoanele lor naționale pentru acordarea 
acestui sprijin sau 10 % dacă, în aceste 
state membre, nivelul sprijinului cuplat a 
depășit 5 % cel puțin într-unul dintre anii 
din perioada 2010-2013. Cu toate acestea, 
în cazuri justificate corespunzător în care 
se demonstrează că o regiune are anumite 
necesități sensibile și sub rezerva aprobării 
de către Comisie, statele membre ar trebui
autorizate să utilizeze peste 10 % din 
plafonul lor național. Sprijinul cuplat ar 
trebui acordat numai în măsura în care este 
necesar pentru crearea unui stimulent în 
vederea menținerii nivelurilor actuale de 
producție, a practicilor agricole durabile, 
a gestionării mediului și a ocupării forței 
de muncă în exploatațiile agricole, în 
regiunile în cauză, în special în zonele 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale, cum ar fi regiunile insulare și 
zonele montane. Acest sprijin ar trebui să 
fie disponibil, de asemenea, pentru 
fermierii care, la 31 decembrie 2013, dețin 
drepturi speciale de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, ar trebui să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care 
nivelul sprijinului direct rămâne sub 90 % 
din nivelul mediu al Uniunii trebuie să 
aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din sprijinul pe care îl alocă pentru 
dezvoltarea rurală către plafonul lor 
pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie
făcute, în anumite limite, o singură dată 
pentru întreaga perioadă de aplicare a 
prezentului regulament.

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. Aceste 
alegeri ar trebui făcute, în anumite limite, 
o singură dată pentru întreaga perioadă de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

(ii) o plată pentru fermierii care adoptă
practici agricole durabile avansate,
benefice pentru biodiversitate, pentru 
gestionarea adecvată a fertilității solului 
și a apei, pentru climă și mediu și care 
depășesc în mod substanțial normele 
privind ecocondiționalitatea;

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „sisteme agricole durabile avansate” 
înseamnă practici agricole care depășesc 
normele de referință existente privind 
ecocondiționalitatea prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. ...[HZR] și care 
prezintă o evoluție constantă în vederea 
îmbunătățirii propriei gestionări a 
nutrienților naturali, a ciclurilor apei și a 
fluxurilor de energie, astfel încât să se 
reducă daunele ecologice și risipa 
resurselor neregenerabile, care mențin un 
grad ridicat al diversității naturale, a 
animalelor de creștere și a culturilor în 
sistemul de producție;

Or. en

Justificare

Trecerea la practici agricole durabile avansate este esențială pentru o dezvoltare teritorială 
durabilă în zonele rurale.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „rotația culturilor” înseamnă 
cultivarea de culturi care include cel 
puțin patru culturi diferite, dintre care o 
cultură de leguminoase;

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „infrastructură ecologică” înseamnă 
elemente de peisaj, agrosilvicultură, 
biodiversitate, gestionarea apei și a 
solurilor, biotopuri etc. care stabilizează și 
îmbunătățesc practicile agricole și 
agroecologice și sistemele de gestionare a 
mediului;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierul activ Excluderea de la plățile directe

Or. en

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) terenul nu este cultivat sau gestionat 
activ în bune condiții agricole și de mediu, 
în conformitate cu articolul 4 din 
prezentul regulament, de către solicitanții 
acestor plăți;

Or. en
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Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) sunt utilizate practici agricole sau 
zootehnice fără caracter durabil, care 
încalcă în mod grav și sistematic normele 
de ecocondiționalitate prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. ... [HZR], din 
cauza gestionării insuficiente a 
nutrienților având drept consecință 
poluarea apei, densitățile de populare 
fiind prea ridicate pentru hectarele 
disponibile, a dependenței pronunțate de 
surse de energie externe, de biocide, de 
antibiotice, de aport de apă și nutrienți;

Or. en

Justificare

Trecerea la practici agricole durabile avansate este esențială pentru o dezvoltare teritorială 
durabilă în zonele rurale.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.
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Or. en

Justificare

În vederea consolidării dezvoltării rurale, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aloca în plus până la 20 % din propriul buget național anual în favoarea dezvoltării rurale, 
atât în cadrul politicii agricole comune, cât și în cadrul perspectivei lărgite a dezvoltării 
regionale la care contribuie FEADR, inclus în cadrul Regulamentului privind dispozițiile 
comune.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în perioada 
2015-02020, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală.

eliminat

Or. en

Justificare

Sprijinul UE disponibil pentru dezvoltarea rurală nu ar trebui redus deoarece acest lucru ar 
periclita coeziunea teritorială, îndeosebi în regiunile cu un procent semnificativ de zone 
rurale sau regiuni rurale rămase în urmă.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice, economice și de mediu și 
potențialul agricol regional sau structura 
instituțională sau administrativă a acestora. 
Pentru a evita diferențe semnificative în 
ceea ce privește alocarea regională a 
plăților, fiecare schemă de plată și 
definiție subiacentă fac obiectul unei 
evaluări ex-ante a impactului 
socioeconomic și de mediu.

Or. en

Justificare

Există riscul major ca eforturile de dezvoltare locală și regională să fie împiedicate sau 
restricționate în cazul în care plățile istorice care generează o distribuție inechitabilă și 
nesustenabilă a resurselor ar continua să reprezinte valoarea de referință pentru plățile 
ulterioare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea 
alineatelor (2) și (3).

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea 
alineatelor (2) și (3). Notificarea și toate 
documentele însoțitoare sunt făcute 
publice în totalitate.
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Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu

Plățile destinate instituirii sistemelor 
agricole durabile avansate, a gestionării 
mediului și a atenuării schimbărilor 
climatice

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Execuția plăților în beneficul sistemelor 
agricole durabile avansate, al gestionării 
mediului și al atenuării schimbărilor 
climatice la nivel regional, conform 
prevederilor articolelor 20 și 29, poate fi 
însoțită de introducerea unor contracte 
teritoriale semnate între autoritățile 
regionale și fermieri, în limita plafonului 
de 30 % prevăzut la articolul 33. 
Contractele teritoriale permit aplicarea 
unor importante măsuri stimulative 
specifice, realizate în comun pe terenurile 
agricole eligibile, care vizează 
ameliorarea stării resurselor de apă, a 
biodiversității și a solurilor, în funcție de 
particularitățile locale și pe baza 
obiectivelor partajate și cuantificabile.
(se introduce ca articol nou înaintea 
articolului 29)
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 adoptă, în perioada cuprinsă 
între 2014 și 2020, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), o tranziție dinamică către 
sisteme agricole durabile care răspund 
provocărilor legate de mediu, climă,
biodiversitate, gestionarea solurilor și a 
apei, într-un mod integrat, însemnând:

Or. en

Justificare

Trecerea la sisteme agricole durabile avansate este esențială pentru o dezvoltare teritorială 
durabilă în zonele rurale.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a patru culturi diferite prin 
rotație pe terenul lor arabil, în cazul în care 
terenul arabil al fermierului se întinde pe 
mai mult de 10 hectare și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului; și

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) crearea unei infrastructuri ecologice
pe suprafața lor agricolă.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru îmbunătățirea 
practicilor agricole și de gestionare a 
mediului, conform alineatului (1), și în 
funcție de conformitatea lor cu 
articolele 30, 31 și 32.

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care, în exploatația 
agricolă proprie, se conformează altor 
sisteme agroecologice care contribuie 
semnificativ la reducerea utilizării 
pesticidelor, la conservarea și creșterea 
fertilității solului și la atenuarea 
schimbărilor climatice au dreptul la plata 
menționată în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diversificarea culturilor Rotația culturilor, diversificarea culturilor 
și culturile de acoperire

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 10 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă se cultivă printr-o 
rotație de cel puțin patru culturi diferite 
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dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

sau se lasă în pârloagă după patru ani 
consecutivi. Niciuna dintre aceste patru
culturi nu acoperă mai puțin de 10 % din 
terenul arabil, iar cultura principală nu 
depășește 50 % din terenul arabil. Dat 
fiind impactul lor pozitiv asupra fertilității 
și productivității solului, combinațiile 
bianuale de iarbă și trifoi pot fi integrate 
în rotație.

Or. en

Justificare

Pentru a spori avantajele socioeconomice și de mediu ale unei bune diversificări a culturilor 
(prin sporirea posibilităților de alegere a practicilor agricole, prin stabilizarea veniturilor 
fermierilor și prin reducerea utilizării pesticidelor), niciuna dintre culturi nu acoperă mai 
puțin de 10 % din suprafață, iar principala cultură nu depășește 50 %.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de interes ecologic Infrastructura ecologică

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pășuni 
permanente, se utilizează pentru 
infrastructura ecologică, inclusiv 
elemente de peisaj precum arbuști, ziduri 
de piatră, pârloage, terase întreținute și 
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articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

habitate seminaturale. Nu au loc 
reînsămânțări, lucrări de arat, de 
fertilizare sau de tratare cu pesticide. Sunt 
permise recoltările, cosirile și pășunatul 
la densități care nu generează o 
degradare a pajiștii. Când sunt nou create 
suprafețe mixte de pajiște, pășune sau 
fânețe, pot fi încorporate culturi adecvate 
de leguminoase în mixul de specii, în 
pășuni sau fânețe, în scopuri legate de 
pășunat sau cosit, elemente de peisaj, zone 
de protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și dezvoltarea infrastructurii ecologice sunt esențiale 
pentru o dezvoltare rurală durabilă. Nu ar trebui incluse aici zonele împădurite, ci numai 
habitatele seminaturale sau suprafețele de teren care nu au fost arate, semănate, fertilizate 
sau stropite. La calcularea suprafețelor de infrastructură ecologică ar trebui incluse 
elementele de peisaj existente.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Suprafețele de infrastructură 
ecologică includ practici specifice de 
cultivare locală și regională sau de 
gestionare a terenurilor, care sprijină 
procesul de tranziție către sisteme agricole 
durabile și o gestionare îmbunătățită a 
mediului, conform articolelor 29, 30 și 31.

Or. en

Justificare

Încurajarea practicilor locale și regionale specifice este esențială pentru o dezvoltare rurală 
teritorială durabilă.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de infrastructuri 
ecologice menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de infrastructuri 
ecologice care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, lapte și 
produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu. 
Prin urmare, acesta face obiectul unei 
evaluări specifice a impactului, efectuată 
de statul membru respectiv și notificată 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție, 
a practicilor agricole durabile, a 
gestionării mediului și a ocupării forței de 
muncă în exploatațiile agricole, în 
regiunile în cauză, în special în zonele 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale, cum ar regiunile insulare și 
zonele montane, în baza condițiilor 
enunțate la alineatul 2.

Or. en

Justificare

Provocările specifice ale zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale trebuie luate în 
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considerare în mod corespunzător.


