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6.3.2013 B7-0081/168 

Amendamentul 168 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 
Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 
Gustafsson 
 

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 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În conformitate cu articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), PAC ar trebuie să țină 
seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare, inclusiv de cele aprobate în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organizații internaționale. Măsurile 
adoptate conform prezentului regulament 
nu ar trebui să pericliteze capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în special ale țărilor 
cel mai puțin dezvoltate (LDC) și ar trebui 
să contribuie la realizarea 
angajamentelor asumate de Uniune în 
ceea ce privește atenuarea schimbărilor 
climatice. 

Or. en 

(Acesta este amendamentul 1 din avizul Comisiei DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Amendamentul 169 
Alyn Smith 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 24 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 

sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 

membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 

terenurilor în scopuri agricole. 

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 

sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura pe 
aceleași suprafețe. Statele membre 

stabilesc numărul maxim de copaci care 
urmează să fie plantați pe hectar, ținând 
seama de condițiile pedoclimatice locale, 
de speciile forestiere și de necesitatea de a 
garanta utilizarea terenurilor în scopuri 

agricole. 

Or. en 

Justificare 

Sistemele agroforestiere nu ar trebui să fie limitate la agricultura extensivă. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Amendamentul 170 
Alyn Smith 
în numele Grupului Verts/ALE 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 
 
 

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 21 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 

rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 

fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 

activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 

zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 

sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 

cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiționat de prezentarea unui plan de 

afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 

rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 

fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 

activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 

zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 

sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 

cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiționat de prezentarea unui plan de 

afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
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întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 

ajutorului în tranșe, acestea trebuie 
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 

ani. În plus, pentru a încuraja 
restructurarea sectorului agricol, trebuie 
să se acorde sprijin sub forma unor plăți 
anuale fermierilor care participă la 
schema pentru micii fermieri prevăzută în 
titlul V din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012 care se angajează să își transfere 
întreaga exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă. 

întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 

ajutorului în tranșe, acestea trebuie 
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 

ani. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Amendamentul 171 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 
Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 
 

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 35 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (35a) Cunoștințele, științele și tehnologiile 
agricole ar trebui să contribuie la 
caracterul multifuncțional al agriculturii, 
să sprijine diversitatea sistemelor agricole 
și alimentare, să mențină biodiversitatea, 
să contribuie la conservarea resurselor 
naturale, să îmbunătățească mijloacele 
rurale de subzistență, inclusiv sporirea 
diversificării exploatațiilor de mici 
dimensiuni, și să reducă la minimum 
efectele adverse ale activităților agricole 
asupra populației și a mediului. 

Or. en 

 

 


