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6.3.2013 B7-0079/99 

Amendamentul 99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach și alții 
 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

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. Toate 
statele membre ar trebui să fie în măsură 
să majoreze cuantumul transferat cu o 
sumă proporțională cu fondurile 
neutilizate în cadrul componentei 
„ecologizare” pentru a oferi sprijin 
suplimentar măsurilor de agromediu și 
climatice. Această alegere ar trebui 
făcută, în anumite limite, o singură dată 
pentru întreaga perioadă de aplicare a 
prezentului regulament. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Amendamentul 100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach și alții 

 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Amendamentul 101 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 

Kadenbach și alții 

 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Fondurile transferate ca sprijin 
suplimentar pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală, în 
conformitate cu primul paragraf, nu fac 
obiectul cofinanțării. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Amendamentul 102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach și alții 

 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 

 
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-
2020, 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 

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv. 

 

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la alineatul (1) primul 
paragraf. 

 

Or. en 
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