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6.3.2013 B7-0081/156 

Amendamentul 156 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 
Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 51 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(51) Programele de dezvoltare rurală 
trebuie să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv și cu emisii scăzute 
de carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
PEI trebuie să aibă drept scop promovarea 
unei puneri în practică mai rapide și mai 
vaste a soluțiilor inovatoare. PEI trebuie să 
creeze valoare adăugată prin stimularea 
adoptării instrumentelor legate de inovare 
și creșterea eficacității acestora, precum și 
prin creșterea sinergiilor dintre ele. PEI 
trebuie să elimine lacunele prin crearea 
unor legături mai strânse între cercetare și 
activitățile agricole practice. 

(51) Programele de dezvoltare rurală ar 
trebui să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, agroecologic și cu emisii 
scăzute de carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
inclusiv inovarea socială și progresul. PEI 
ar trebui să aibă drept scop promovarea 
unei puneri în practică mai rapide, egale, 
accesibile și mai vaste a soluțiilor 
inovatoare. PEI ar trebui să creeze valoare 
adăugată prin stimularea adoptării 
instrumentelor legate de inovare, a 
accesului egal la acestea și creșterea 
eficacității acestora (inclusiv prin inovare 
agroecologică și socială), precum și prin 
creșterea sinergiilor dintre ele. PEI ar 
trebui să elimine lacunele prin crearea unor 
legături mai strânse între cercetare și 
activitățile agricole practice pentru a 
garanta cererea cetățenilor în ceea ce 
privește alimentele sigure, sănătoase și 
nutritive, precum și aspectele mai 
complexe ale dezvoltării rurale cum ar fi 
locuințele, infrastructura și serviciile 
rurale. PEI ar trebui să se axeze pe 
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practicile agricole cu consum scăzut de 
factori de producție și pe practicile 
agroecologice, pe cercetarea și inovarea 
gestionate de fermieri și pe inovarea 
socială în dezvoltarea rurală. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/157 

Amendamentul 157 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 
Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 2 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Definiții  Definiții  

(1) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:  

(1) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:  

(a) „programare”:  

procesul de organizare, de luare a deciziilor 
și de alocare a resurselor financiare în mai 
multe etape, care vizează implementarea, 
pe o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
realizarea priorităților Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală;  

(a) „programare”:  

procesul de organizare, de luare a deciziilor 
și de alocare a resurselor financiare în mai 
multe etape, care vizează implementarea, 
pe o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
realizarea priorităților Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală;  

(b) unitate teritorială corespunzătoare 
nivelului 1 sau 2 din Nomenclatorul 
Unităților Teritoriale pentru Statistică 
(nivelurile NUTS 1 și 2) în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului23;  

(b) unitate teritorială corespunzătoare 
nivelului 1 sau 2 din Nomenclatorul 
Unităților Teritoriale pentru Statistică 
(nivelurile NUTS 1 și 2) în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului23;  

(c) „măsură”: un set de operațiuni care 
contribuie la realizarea uneia sau mai 
multora dintre prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală;  

(c) „măsură”: un set de operațiuni care 
contribuie la realizarea uneia sau mai 
multora dintre prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală;  

(d) „operațiune”: un proiect, un grup de 
proiecte, un contract, un aranjament sau o 
altă acțiune, selectat(ă) conform criteriilor 

(d) „operațiune”: un proiect, un grup de 
proiecte, un contract, un aranjament sau o 
altă acțiune, selectat(ă) conform criteriilor 
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stabilite pentru programul de dezvoltare 
rurală în cauză și implementat(ă) de unul 
sau mai mulți beneficiari, care permit 
realizarea uneia sau mai multora dintre 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală;  

stabilite pentru programul de dezvoltare 
rurală în cauză și implementat(ă) de unul 
sau mai mulți beneficiari, care permit 
realizarea uneia sau mai multora dintre 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală;  

(e) „beneficiar”: o persoană fizică sau 
juridică sau alt organism public sau privat 
responsabil cu implementarea operațiunilor 
sau destinatar al sprijinului;  

(e) „beneficiar”: o persoană fizică sau 
juridică sau alt organism public sau privat 
responsabil cu implementarea operațiunilor 
sau destinatar al sprijinului;  

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, precum și la execuția 
financiară, la realizările, la rezultatele și la 
impactul programelor;  

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, precum și la execuția 
financiară, la realizările, la rezultatele și la 
impactul programelor;  

(g) „strategie de dezvoltare locală”: un set 
coerent de operațiuni vizând să răspundă 
obiectivelor și nevoilor locale, care 
contribuie la realizarea priorităților Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală, 
implementate în cadrul unui parteneriat la 
nivelul corespunzător;  

(g) „strategie de dezvoltare locală”: un set 
coerent de operațiuni vizând să răspundă 
obiectivelor și nevoilor locale, care 
contribuie la realizarea priorităților Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală, 
implementate în cadrul unui parteneriat la 
nivelul corespunzător;  

(h) „rata sprijinului”: rata contribuției 
publice totale la o operațiune;  

(h) „rata sprijinului”: rata contribuției 
publice totale la o operațiune;  

(i) „cheltuieli publice”: orice contribuție 
publică la finanțarea operațiunilor, 
provenind din bugetul statului, al 
autorităților regionale și locale, al Uniunii 
și orice alte cheltuieli similare.  Orice 
contribuție la finanțarea operațiunilor care 
provine din bugetul organismelor de drept 
public sau al asociațiilor formate dintr-una 
sau mai multe autorități regionale sau 
locale sau organisme de drept public, în 
sensul Directivei 2004/18/CE24, este 
considerată contribuție publică. 

(i) „cheltuieli publice”: orice contribuție 
publică la finanțarea operațiunilor, 
provenind din bugetul statului, al 
autorităților regionale și locale, al Uniunii 
și orice alte cheltuieli similare.  Orice 
contribuție la finanțarea operațiunilor care 
provine din bugetul organismelor de drept 
public sau al asociațiilor formate dintr-una 
sau mai multe autorități regionale sau 
locale sau organisme de drept public, în 
sensul Directivei 2004/18/CE24, este 
considerată contribuție publică. 

(j) „regiuni mai puțin dezvoltate”: regiuni 
ale căror produs intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul 
mediu al UE-27.  

(j) „regiuni mai puțin dezvoltate”: regiuni 
ale căror produs intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul 
mediu al UE-27.  

(k) microîntreprinderi și întreprinderi mici 
și mijlocii astfel cum sunt definite în 

(k) microîntreprinderi și întreprinderi mici 
și mijlocii astfel cum sunt definite în 
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Recomandarea 2003/361/CE25 a Comisiei; Recomandarea 2003/361/CE25 a Comisiei;  

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament dar care nu este imputabil 
direct implementării acestuia;  

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament dar care nu este imputabil 
direct implementării acestuia;  

(m) „teren agricol utilizat” (denumit în 
continuare „TAU”): teren agricol utilizat, 
în sensul Deciziei 2000/115/CE a Comisiei 
din 24 noiembrie 199926; 

(m) „teren agricol utilizat”:ansamblul 
terenurilor arabile, a pășunilor 
permanente sau a culturilor permanente, 
inclusiv terenurile din sistemul 
agroforestier; 

 (ma) „terenuri arabile”: terenuri cultivate 
în scopul producției de culturi sau o 
suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil; 

 (mb) „culturi permanente”: culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă 
de cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt; 

 (mc) „agrosilvicultură”: sistemul de 
producție de arbori și plante cultivate sau 
pășuni în interiorul sau pe marginea 
parcelelor în cauză. 

(n) „pierderi economice”: orice costuri 
suplimentare suportate de un fermier ca 
urmare a unor măsuri excepționale luate de 
acesta în scopul reducerii aprovizionării 
pieței în cauză sau orice pierdere 
substanțială de producție;  

(n) „pierderi economice”: orice costuri 
suplimentare suportate de un fermier ca 
urmare a unor măsuri excepționale luate de 
acesta în scopul reducerii aprovizionării 
pieței în cauză sau orice pierdere 
substanțială de producție;  

(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: 
condiții meteorologice, cum sunt gerul, 
furtunile și grindina, gheața, ploile 
torențiale sau secetele grave, care pot fi 

(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: 
condiții meteorologice, cum sunt gerul, 
furtunile și grindina, gheața, ploile 
torențiale sau secetele grave, care pot fi 
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asimilate unui dezastru natural;  asimilate unui dezastru natural;  

(p) „boli ale animalelor” : boli care 
figurează pe lista bolilor animalelor 
stabilită de Organizația Mondială pentru 
Sănătate Animală și/sau în anexa la 
Decizia 90/424/CEE a Consiliului27. 

(p) „boli ale animalelor” : boli care 
figurează pe lista bolilor animalelor 
stabilită de Organizația Mondială pentru 
Sănătate Animală și/sau în anexa la 
Decizia 90/424/CEE a Consiliului27.  

(q) „incident de mediu”: apariția unui caz 
specific de poluare, de contaminare sau de 
degradare în ceea ce privește calitatea 
mediului, legată de un eveniment specific 
și limitată din punct de vedere geografic. 
Această definiție nu acoperă riscurile 
generale de mediu care nu sunt legate de 
un eveniment specific precum schimbările 
climatice sau poluarea atmosferică;  

(q) „incident de mediu”: apariția unui caz 
specific de poluare, de contaminare sau de 
degradare în ceea ce privește calitatea 
mediului, legată de un eveniment specific 
și limitată din punct de vedere geografic. 
Această definiție nu acoperă riscurile 
generale de mediu care nu sunt legate de 
un eveniment specific precum schimbările 
climatice sau poluarea atmosferică;  

(r) „dezastru natural”: un eveniment natural 
de natură biotică sau abiotică, ce generează 
perturbări importante ale sistemelor de 
producție agricolă și ale structurilor 
forestiere, cauzând în cele din urmă 
importante daune economice sectoarelor 
agricol și forestier;  

(r) „dezastru natural”: un eveniment natural 
de natură biotică sau abiotică, ce generează 
perturbări importante ale sistemelor de 
producție agricolă și ale structurilor 
forestiere, cauzând în cele din urmă 
importante daune economice sectoarelor 
agricol și forestier;  

(s) „eveniment catastrofal”: un eveniment 
neprevăzut de natură biotică sau abiotică, 
provocat de acțiunea oamenilor, care 
generează perturbări importante ale 
sistemelor de producție agricolă și ale 
structurilor forestiere, cauzând în cele din 
urmă importante daune economice 
sectoarelor agricol și forestier;  

(s) „eveniment catastrofal”: un eveniment 
neprevăzut de natură biotică sau abiotică, 
provocat de acțiunea oamenilor, care 
generează perturbări importante ale 
sistemelor de producție agricolă și ale 
structurilor forestiere, cauzând în cele din 
urmă importante daune economice 
sectoarelor agricol și forestier;  

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;  

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;  

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;  

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;  

 (ua) „fermier nou”: agricultorul care 
deține cunoștințe și competențe 
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profesionale suficiente și care se stabilește 
pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al acesteia;  

(v) „operațiune finalizată” înseamnă o 
operațiune care a fost finalizată din punct 
de vedere material sau implementată 
integral și în privința căreia toate plățile 
conexe au fost efectuate de către 
beneficiari, iar contribuția publică 
corespunzătoare a fost plătită 
beneficiarilor;  

(v) „operațiune finalizată” înseamnă o 
operațiune care a fost finalizată din punct 
de vedere material sau implementată 
integral și în privința căreia toate plățile 
conexe au fost efectuate de către 
beneficiari, iar contribuția publică 
corespunzătoare a fost plătită 
beneficiarilor;  

(w) „obiective tematice” înseamnă 
obiectivele tematice definite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] al 
Parlamentului European și al Consiliului28 ; 

(w) „obiective tematice” înseamnă 
obiectivele tematice definite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] al 
Parlamentului European și al Consiliului28 ;  

(x) „Cadrul strategic comun (denumit în 
continuare ‹‹CSC››)”: cadrul strategic 
comun la care se face referire la articolul 
10 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].  

(x) „Cadrul strategic comun (denumit în 
continuare ‹‹CSC››)”: cadrul strategic 
comun la care se face referire la articolul 
10 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/158 

Amendamentul 158 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber, 
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, 
Marisa Matias, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 4 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru 
dezvoltare rurală contribuie la atingerea 
următoarelor obiective:  

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru 
dezvoltare rurală contribuie la atingerea 
următoarelor obiective:  

(1) competitivitatea agriculturii;  (1) viabilitatea economică a exploatațiilor 
agricole;  

 (1a) susținerea și promovarea fermierilor 
mici și mijlocii, cooperativelor și 
exploatațiilor agricole familiale pentru a 
combate deșertificarea economică, socială 
și umană a mediului rural; 

(2) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și combaterea schimbărilor 
climatice; 

(2) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale globale și măsuri pentru 
reducerea încălzirii globale; 

(3) o dezvoltare teritorială echilibrată a 
zonelor rurale.  

(3) o dezvoltare teritorială echilibrată a 
zonelor rurale.  

 (3a) crearea și menținerea locurilor de 
muncă în zonele rurale. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/159 

Amendamentul 159 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-
Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală  

Prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală  

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror 
realizare contribuie la strategia Europa 
2002 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie 
atinse prin intermediul următoarelor șase 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, care transpun obiectivele 
tematice ale CSC:  

Obiectivele dezvoltării rurale trebuie atinse 
prin intermediul următoarelor șase 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, care transpun obiectivele 
tematice ale CSC:  

(1) încurajarea transferului de cunoștințe și 
a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale, cu accent pe următoarele 
aspecte:  

(1) încurajarea transferului de cunoștințe și 
a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale, cu accent pe următoarele 
aspecte:  

(a) încurajarea inovării și a creării unei 
baze de cunoștințe în zonele rurale;  

(a) încurajarea inovării și a creării unei 
baze de cunoștințe în zonele rurale;  

(b) consolidarea legăturilor dintre 
agricultură și silvicultură, pe de o parte, și 
cercetare și inovare, pe de altă parte.  

(b) consolidarea legăturilor dintre 
agricultură și silvicultură, pe de o parte, și 
cercetare și inovare, pe de altă parte.  

(c) încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în 
sectoarele agricol și forestier;  

(c) încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în 
sectoarele agricol și forestier;  

 (ca) investițiile în infrastructurile locale și 
în consolidarea acestora, în sectorul 
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transporturilor publice, al aprovizionării 
cu apă și canalizării, în serviciile primare 
de interes general accesibile și de calitate, 
în special serviciile primare de asistență 
medicală (inclusiv promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor), serviciile de 
învățământ și îngrijire, locuințe și 
serviciile de ocupare a forței de muncă; 

 (cb) îmbunătățirea condițiilor sociale și de 
muncă ale sectoarelor cele mai 
vulnerabile și ale grupurilor cele mai 
afectate de dezechilibrele din sector, 
precum lucrătorii salariați și în special 
lucrătorii temporari; 

(2) creșterea competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor, cu accent pe 
următoarele aspecte:  

(2) creșterea viabilității exploatațiilor 
familiale agricole și a cooperativelor, cu 
accent pe următoarele aspecte:  

(a) facilitarea restructurării exploatațiilor 
care se confruntă cu probleme structurale 
majore, în special a celor cu un nivel redus 
de participare la piață, a exploatațiilor 
orientate spre piață din anumite sectoare și 
a exploatațiilor care au nevoie să își 
diversifice activitățile agricole;  

(a) facilitarea restructurării exploatațiilor 
care se confruntă cu probleme structurale 
majore, în special a celor cu un nivel redus 
de participare la piață, a exploatațiilor 
orientate spre piață din anumite sectoare și 
a exploatațiilor care au nevoie să își 
diversifice activitățile agricole;  

(b) facilitarea reînnoirii generațiilor în 
sectorul agricol.  

(b) facilitarea reînnoirii generațiilor în 
sectorul agricol.  

(3.)promovarea organizării lanțului 
alimentar și a gestionării riscurilor în 
agricultură, cu accent pe următoarele 
sectoare:  

(3) promovarea organizării lanțului 
alimentar și a gestionării riscurilor în 
agricultură, cu accent pe următoarele 
sectoare:  

(a) o mai bună integrare a producătorilor 
primari în lanțul alimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor de 
producători și al organizațiilor 
interprofesionale;  

(a) o mai bună integrare a producătorilor 
primari în lanțul alimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor de 
producători și al organizațiilor 
interprofesionale;  

(b) sprijinirea gestionării riscurilor la 
nivelul exploatațiilor.  

(b) sprijinirea gestionării riscurilor la 
nivelul exploatațiilor.  

(4) refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor care depind de agricultură și 
de silvicultură, cu accent pe următoarele 
aspecte:  

(4) refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor care depind de agricultură și 
de silvicultură, cu accent pe următoarele 
aspecte:  
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(a) refacerea și conservarea biodiversității, 
inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 
activităților agricole de mare valoare 
naturală, precum și a stării peisajelor 
europene;  

(a) refacerea și conservarea biodiversității, 
inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 
activităților agricole de mare valoare 
naturală, precum și a stării peisajelor 
europene;  

(b) ameliorarea gestionării apelor;  (b) ameliorarea gestionării apelor;  

(c) ameliorarea gestionării solului.  (c) ameliorarea gestionării solului.  

(5) promovarea utilizării eficiente a 
resurselor și sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbările climatice în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu 
accent pe următoarele aspecte:  

(5) promovarea utilizării eficiente a 
resurselor și sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbările climatice în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu 
accent pe următoarele aspecte:  

(a) eficientizarea utilizării apei în 
agricultură;  

(a)  raționalizarea utilizării apei în 
agricultură și dezvoltarea unor culturi și 
metode de producție cu consum mai mic 
de apă și de factori de producție;  

(b) eficientizarea utilizării energiei în 
sectorul agroalimentar;  

(b)  dezvoltarea sistemelor agricole și a 
sectorului agroalimentar mai puțin 
dependente de sursele de energie fosilă;  

(c) facilitarea furnizării și a utilizării 
surselor regenerabile de energie, a 
subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor 
și a altor materii prime nealimentare, în 
scopul bioeconomiei;  

(c) facilitarea furnizării și a utilizării 
surselor regenerabile de energie, a 
subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor 
și a altor materii prime nealimentare, în 
scopul bioeconomiei;  

(d) reducerea emisiilor de oxizi de azot și 
de metan din agricultură;  

(d) reducerea emisiilor de oxizi de azot și 
de metan din agricultură;  

(e) promovarea sechestrării carbonului în 
agricultură și silvicultură;  

(e) promovarea sechestrării carbonului în 
agricultură și silvicultură;  

(6) promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale, cu accent pe 
următoarele aspecte:  

(6) promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale, cu accent pe 
următoarele aspecte:  

(a) facilitarea diversificării, a înființării de 
noi întreprinderi mici și a creării de locuri 
de muncă;  

(a) facilitarea diversificării, a înființării de 
noi întreprinderi mici și a creării de locuri 
de muncă;  

(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale;  

(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale;  

(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a 
calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.  

(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a 
calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.  

Toate aceste priorități contribuie la Toate aceste priorități contribuie la 
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realizarea obiectivelor transversale legate 
de inovare, de protecția mediului și de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea.  

realizarea obiectivelor transversale legate 
de inovare, de protecția mediului și de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Amendamentul 160 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 8 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Subprograme tematice  Subprograme tematice  

(1) Statele membre pot include în 
programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice care să contribuie la 
realizarea priorităților Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală, destinate să răspundă 
necesităților specifice identificate, în 
special în ceea ce privește:  

(1) Statele membre pot include în 
programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice care să contribuie la 
realizarea priorităților Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală, destinate să răspundă 
necesităților specifice identificate, în 
special în ceea ce privește:  

(a) tinerii fermieri;  (a) tinerii fermieri;  

(b) fermele mici menționate la articolul 20 
alineatul (2) al treilea paragraf;  

(b) fermele mici menționate la articolul 20 
alineatul (2) al treilea paragraf;  

 (ba) ajutorul pentru piețele locale; 

(c) zonele montane menționate la articolul 
33 alineatul (2);  

(c) zonele montane menționate la articolul 
33 alineatul (2);  

 (ca) combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale specifice zonelor rurale; 

(d) lanțurile scurte de aprovizionare.  (d) lanțurile scurte de aprovizionare.  

Anexa III conține o listă orientativă a 
măsurilor și a tipurilor de operațiuni 
deosebit de importante pentru fiecare 
subprogram tematic.  

Anexa III conține o listă orientativă a 
măsurilor și a tipurilor de operațiuni 
deosebit de importante pentru fiecare 
subprogram tematic.  

(2) Subprogramele tematice pot aborda, de (2) Subprogramele tematice pot aborda, de 
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asemenea, necesități specifice legate de 
restructurarea sectoarelor agricole cu un 
impact semnificativ asupra dezvoltării unei 
anumite zone rurale.  

asemenea, necesități specifice legate de 
restructurarea sectoarelor agricole cu un 
impact semnificativ asupra dezvoltării unei 
anumite zone rurale.  

(3) Ratele de sprijin prevăzute în anexa I 
pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în 
cazul operațiunilor sprijinite în cadrul 
subprogramelor tematice care vizează 
fermele mici și lanțurile scurte de 
aprovizionare. În cazul tinerilor fermieri și 
a zonelor montane, ratele maxime ale 
sprijinului pot fi majorate în conformitate 
cu anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a 
sprijinului combinat nu trebuie să 
depășească 90 %.  

(3) Ratele de sprijin prevăzute în anexa I 
pot fi majorate cu 20 puncte procentuale în 
cazul operațiunilor sprijinite în cadrul 
subprogramelor tematice care vizează 
fermele mici și lanțurile scurte de 
aprovizionare. În cazul tinerilor fermieri și 
a zonelor montane, ratele maxime ale 
sprijinului pot fi majorate în conformitate 
cu anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a 
sprijinului combinat nu trebuie să 
depășească 90 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Amendamentul 161 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, 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 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) sprijin pentru activitatea economică 
afectată de pagube până când aceasta 
poate fi reluată în condiții independente. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Amendamentul 162 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 
Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente; 

(d) investiții în crearea, ameliorarea, 
menținerea sau extinderea serviciilor 
locale de bază de interes general destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, în special serviciile de îngrijiri 
medicale primare (inclusiv promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor), de 
educație (inclusiv structuri precum 
creșele și grădinițele) și formare și 
serviciile legate de locuințe și de ocuparea 
forței de muncă. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Amendamentul 163 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 
Marisa Matias, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 37 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 37 eliminat 

Gestionarea riscurilor  

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri constă în: 

 

(a) contribuții financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor și a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate 
de fenomene meteorologice nefavorabile, 
de boli ale animalelor sau ale plantelor 
sau de infestarea parazitară; 

 

(b) contribuții financiare la fonduri 
mutuale destinate plătirii de compensații 
financiare fermierilor pentru pierderile 
economice cauzate de izbucnirea unei boli 
a animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu; 

 

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuții 
financiare la fonduri mutuale, care 
acordă compensații fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor. 
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(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) și (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislația sa națională și 
care permite fermierilor afiliați să încheie 
o asigurare, prin care se acordă plăți 
compensatorii fermierilor afiliați care 
sunt afectați de pierderi economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu sau care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor. 

 

(3) Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu 
sisteme private de asigurări. Ajutorul 
direct pentru venit primit din Fondul 
european de ajustare la globalizare33 
(denumit în continuare „FEG”) va fi, de 
asemenea, luat în considerare la 
estimarea nivelurilor veniturilor 
fermierilor. 

 

(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind durata minimă și cea 
maximă a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale menționate 
la articolul 39 alineatul (3) litera (b) și la 
articolul 40 alineatul (4). 

 

__________________  
33 Regulamentul (UE) nr. […] din […] al 
parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul european de ajustare la 
globalizare (2014-2020), JO L […], […], 
p. […]. 

 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Amendamentul 164 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 
Jacky Hénin, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 38 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 38 eliminat 

articolul 38 alineatul (5) Asigurarea 
culturilor, a animalelor și a plantelor 

 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de 
infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu Directiva 
2000/29/CE în scopul eradicării sau al 
prevenirii răspândirii unei boli a plantelor 
sau a unei infestări parazitare care 
distruge peste 30 % din producția medie 
anuală a unui fermier în perioada de trei 
ani imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime și maxime. 

 

(2) Producerea unui fenomen 
meteorologic nefavorabil, izbucnirea unei 
boli a animalelor sau a plantelor sau 
infestarea parazitară trebuie să fie 
recunoscută ca atare în mod oficial de 
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către autoritatea competentă a statului 
membru în cauză. 

Dacă este adecvat, statele membre pot 
stabili în avans criterii pe baza cărora 
această recunoaștere formală se 
consideră a fi acordată. 

 

(3) Plățile de asigurare compensează cel 
mult costurile totale aferente reparării 
daunelor menționate la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) și nu impun cerințe 
sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea 
producției viitoare. 

 

Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile pentru sprijin aplicând 
plafoane corespunzătoare. 

 

(4) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I. 

 

Or. fr 

 
 


