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6.3.2013 B7-0079/165 

Amendamentul 165 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 15 
 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
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Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR)15 [RDR]. 

Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre ar trebui să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari ar trebui să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și ar trebui să fie utilizate pentru 
finanțarea de mecanisme publice care să 
obțină prețuri agricole stabile și rentabile. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Amendamentul 166 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 27 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind 
diversificarea culturilor sunt aplicate în 
mod proporțional și nediscriminatoriu și 
conduc la ameliorarea protecției mediului, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
definiției termenului „cultură” și a 
normelor privind aplicarea măsurii 
respective. 

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind rotația 
culturilor sunt aplicate în mod proporțional 
și nediscriminatoriu și conduc la 
ameliorarea protecției mediului, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul adoptării definiției 
termenului „cultură” și a normelor privind 
aplicarea măsurii respective. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Amendamentul 167 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 4 – alineatul 1 – litera f a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Amendamentul 168 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 9 – alineatul 1 – litera b a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) activitățile lor agricole nu reprezintă 
decât o parte neglijabilă din ansamblul 
activităților lor economice sau activitatea 
lor principală sau obiectul lor social nu 
este exercitarea unei activități agricole; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Amendamentul 169 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 11 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reducerea progresivă și plafonarea plăților  Reducerea progresivă și plafonarea plăților  

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează:  

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează:  

- cu 20 % în cazul tranșei de peste 150 000 
EUR și de până la 200 000 EUR;  

- cu 10 % în cazul tranșei de peste 25 000 
EUR și de până la 50 000 EUR;  

- cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000 
EUR și de până la 250.000 EUR;  

- cu 20 % în cazul tranșei de peste 50 000 
EUR și de până la 75 000 EUR;  

- cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000 
EUR și de până la  300 000 EUR;  

- cu 50 % în cazul tranșei de peste 75 000 
EUR și de până la 100 000 EUR;  

- cu 100% în cazul tranșei de peste 300 000 
EUR.  

- cu 100% în cazul tranșei de peste 100 000 
EUR.  

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.  

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.  
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(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.  

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Amendamentul 170 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 29 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) activitățile lor agricole nu reprezintă 
decât o parte neglijabilă din ansamblul 
activităților lor economice sau activitatea 
lor principală sau obiectul lor social nu 
este exercitarea unei activități agricole; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Amendamentul 171 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 36 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Norme generale  Norme generale  

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.  

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri și fermierilor noi care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată 
de bază prevăzute în capitolul 1.  

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” înseamnă:  

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri și fermieri noi” înseamnă:  

(a) persoane fizice care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă la 
conducerea exploatației respective sau care 
s-au instalat deja în cei cinci ani anteriori 
primei depuneri a unei cereri în cadrul 
schemei de plată de bază, în conformitate 
cu articolul 73 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și  

(a) persoane fizice care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă la 
conducerea exploatației respective sau care 
s-au instalat deja în cei cinci ani anteriori 
primei depuneri a unei cereri în cadrul 
schemei de plată de bază, în conformitate 
cu articolul 73 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și  

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).  

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a);  

(3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii și 
plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata prevăzută la alineatul (1) 

(3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii și 
plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], plata prevăzută la 
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din prezentul articol se acordă anual, în 
momentul activării drepturilor la plată de 
către fermier.  

alineatul (1) din prezentul articol se acordă 
anual, în momentul activării drepturilor la 
plată de către fermier.  

(4) Plata menționată la alineatul (1) se 
acordă fiecărui fermier pentru o perioadă 
de maximum cinci ani. Din perioada 
respectivă se scade numărul de ani care au 
trecut între instalare și priam depunere a 
cererii menționate la alineatul (2) litera (a).  

(4) Plata menționată la alineatul (1) se 
acordă fiecărui fermier pentru o perioadă 
de maximum cinci ani. Din perioada 
respectivă se scade numărul de ani care au 
trecut între instalare și prima depunere a 
cererii menționate la alineatul (2) litera (a).  

(5)  (5)  

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25% din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de drepturi 
pe care acesta le-a activat în conformitate 
cu articolul 26 alineatul (1).  

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25% din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de drepturi 
pe care acesta le-a activat în conformitate 
cu articolul 26 alineatul (1).  

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:  

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:  

(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, este 
mai mică sau egală cu 25 de hectare;  

(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatațiilor agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, este 
mai mică sau egală cu 25 de hectare;   

(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie respectivă;  

(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare,  numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie respectivă;  

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind condițiile în care o 
persoană juridică poate fi considerată 
eligibilă pentru primirea plății menționate 
la alineatul (1), în special aplicarea limitei 
de vârstă stabilite la alineatul (2) litera (b) 
uneia sau mai multor persoane fizice care 
fac parte din persoana juridică.  

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind condițiile în care o 
persoană juridică poate fi considerată 
eligibilă pentru primirea plății menționate 
la alineatul (1), în special aplicarea limitei 
de vârstă stabilite la alineatul (2) litera (b) 
uneia sau mai multor persoane fizice care 
fac parte din persoana juridică.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Amendamentul 172 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 38 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Norme generale  Norme generale  

(1)  (1)  

Statele membre pot acorda sprijin cuplat 
fermierilor în condițiile prevăzute în 
prezentul capitol.  

Statele membre pot acorda sprijin cuplat 
fermierilor în condițiile prevăzute în 
prezentul capitol.  

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, 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 și fructe și 
legume.  

(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.  

(3) Prin derogare de la alineatul (2), (3) Prin derogare de la alineatul (2), 
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sprijinul cuplat poate fi acordat, de 
asemenea, fermierilor care, la 31 
decembrie 2013, dețineau drepturi la plată 
acordate în conformitate cu titlul III 
capitolul 3 secțiunea 2 și cu articolul 71m 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
precum și în conformitate cu articolul 60 și 
cu articolul 65 al patrulea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și care nu 
dețin hectare eligibile pentru activarea 
drepturilor la plată în cadrul schemei de 
plată de bază menționate în titlul III 
capitolul 1 din prezentul regulament.  

sprijinul cuplat poate fi acordat, de 
asemenea, fermierilor care, la 
31 decembrie 2013, dețineau drepturi la 
plată acordate în conformitate cu titlul III 
capitolul 3 secțiunea 2 și cu articolul 71m 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
precum și în conformitate cu articolul 60 și 
cu articolul 65 al patrulea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și care nu 
dețin hectare eligibile pentru activarea 
drepturilor la plată în cadrul schemei de 
plată de bază menționate în titlul III 
capitolul 1 din prezentul regulament.  

(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 
și a ocupării forței de muncă în domeniul 
agricol în regiunile în cauză.  

(5) Sprijinul cuplat se acordă sub forma 
unei plăți anuale, în limite cantitative 
definite și pe baza unor suprafețe sau 
producții fixe sau a unui număr fix de 
animale.  

5. Sprijinul cuplat se acordă sub forma unei 
plăți anuale, în limite cantitative definite și 
pe baza unor suprafețe sau producții fixe 
sau a unui număr fix de animale.  

(6) Sprijinul cuplat acordat în temeiul 
prezentului articol trebuie să fie coerent cu 
alte măsuri și politici ale Uniunii.  

(6) Sprijinul cuplat acordat în temeiul 
prezentului articol este coerent cu alte 
măsuri și politici ale Uniunii.  

(7) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la:  

(7) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la:  

(a) condițiile de acordare a sprijinului 
menționat în prezentul capitol;  

(a) condițiile de acordare a sprijinului 
menționat în prezentul capitol;  

(b) norme privind coerența cu alte măsuri 
ale Uniunii și privind cumularea 
sprijinului.  

(b) norme privind coerența cu alte măsuri 
ale Uniunii și privind cumularea 
sprijinului.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/173 

Amendamentul 173 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 47 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 47 a 

 Norme generale care reglementează 
sprijinul pentru fermele mici 

 (1) Statele membre acordă o plată anuală 
fermelor mici și micilor fermieri care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de 
plată de bază prevăzută în capitolul 1. 

 (2) În sensul prezentului capitol, fermele 
mici sau micii fermieri înseamnă 
exploatații având dimensiuni definite de 
statele membre. Criteriile relevante sunt 
prevăzute în actele delegate adoptate de 
Comisie. 

 (3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii și 
plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], plata prevăzută la 
alineatul (1) din prezentul articol se 
acordă anual, în momentul activării 
drepturilor la plată de către fermier. 

 (4) Statele membre stabilesc cuantumul 
plății menționate la alineatul (1) în limita 



 

AM\929550RO.doc  PE503.600v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

fondurilor prevăzute la articolul 51 
alineatul (2) din prezentul regulament. 

 (5) Fermierii care primesc plăți în temeiul 
schemei de sprijin pentru micile ferme și 
pentru micii fermieri pot lua parte la 
subprogramul tematic prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1) litera (b) al treilea 
paragraf din Regulamentul privind 
dezvoltarea rurală. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Amendamentul 174 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 
Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 51 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Dacă cuantumul total al plăților care 
trebuie efectuate în cadrul schemei 
destinate micilor fermieri depășește 10 % 
din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, statele membre aplică o reducere 
lineară a cuantumurilor care trebuie plătite 
în conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta procentul respectiv. 

2. Plățile care trebuie efectuate în cadrul 
schemei destinate fermelor foarte mici și 
plățile pentru ajutorul fermelor de mici 
dimensiuni sunt prioritare, iar statele 
membre aplică o reducere lineară a 
cuantumurilor care trebuie plătite în 
conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta plafonul anual stabilit în anexa 
II. 

Or. fr 

 
 


