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Amendamentul 147 

-Karin Kadenbach, Dan Jørgensen, Göran Färm, Marita Ulvskog, Ulrike Rodust și alții  

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR)   

 
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 
2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 39 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 39 eliminat 

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor 
și ale plantelor și pentru incidentele 

 

(1) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, 
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: 
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(a) costurile administrative aferente 
creării fondului mutual, repartizate pe o 
perioadă de maximum trei ani, în mod 
degresiv; 

 

(b) 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 a 
sprijinului 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. en 

 
 


