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Amendamentul 151 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Mandat pentru negocieri interinstituționale,  B7-0081/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 
(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 
– 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 33 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 
tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 
progresivă a plăților în zonele care nu vor 
mai fi considerate zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, ca urmare a 
aplicării criteriilor respective. 

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
aceste criterii ar trebui să fie de natură bio-
fizică și socioeconomică. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0081/152 

Amendamentul 152 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Mandat pentru negocieri interinstituționale,  B7-0081/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 
(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 
– 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
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 

eliminat 
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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. 

Or. pt 

 
 


