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6.3.2013 B7-0081/180 

Amendamentul 180 

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) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Grupurile de acțiune locală cuprind 
și grupurile LEADER deja existente 
calificate deja conform axelor Leader II1 
sau Leader+2 sau conform articolului 62 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului (FEADR)3, cu condiția ca 
aceste grupuri să îndeplinească toate 
cerințele prevăzute la articolele 28, 29 și 
30 din Regulamentul [CPR]. 

 ______________ 

 1 Comunicarea Comisiei către statele 
membre de stabilire a orientărilor pentru 
subvențiile globale sau a unor programe 
operaționale integrate pentru care statele 
membre sunt invitate să prezinte cereri de 
asistență în cadrul unei inițiative 
comunitare privind dezvoltarea rurală 
(Leader II) (JO C 180, 1.7.1994, p. 48). 

 2 Comunicarea Comisiei către statele 
membre din 14 aprilie 2000 de stabilire a 
liniilor directoare pentru inițiativa 
comunitară pentru dezvoltare rurală 
(Leader+) (JO C 139, 18.5.2000, p. 5). 
Comunicare astfel cum a fost modificată 
ultima dată prin Comunicarea Comisiei 
de modificare a comunicării către statele 
membre din 14 aprilie 2000 de stabilire a 
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orientărilor pentru inițiativa comunitară 
privind dezvoltarea rurală (Leader+) (JO 
C 294, 4.12.2003, p. 11). 

 3 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală 
acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Amendamentul 181 

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) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 67 – alineatul 4 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În ceea ce privește cheltuielile, 
sumele corespunzătoare TVA sunt 
eligibile în cazul în care nu sunt 
recuperabile în temeiul legislației 
naționale referitoare la TVA. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Amendamentul 182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 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) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 65 – alineatul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Cel puțin 25 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 
dezvoltare rurală este rezervată măsurilor 
menționate la articolele 18 alineatul (1) 
litera (d), 22, 29, 30, 31, 32 și 35. 

Or. en 

Justificare 

The scope of measure referred to in article 65 paragraph 7 of draft compromise amendment 
proposed by rapporteur should be broadened to include all measures having positive impact 
on climate change mitigation and adaptation and land management, namely payments to 
investment support contributing to these objectives, areas facing natural or other specific 
constraints measures, forestry measures and payments for Natura 2000 areas, as well as 
payments related to the implementation of Water Framework Directive. It is especially 
important in the context of Multiannual Financial Framework negotiations results and cuts to 
the second pillar of the CAP. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Amendamentul 183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 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) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 70 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) Beneficiarii sprijinului, inclusiv 
grupurile de acțiune locală, pot solicita 
plata unui avans de până la 50 % din 
sprijinul public, dacă opțiunea respectivă 
este inclusă în programul de dezvoltare 
rurală. 

Or. en 

Justificare 

În cadrul Regulamentului RDP este posibilă implementarea atât a operațiunilor de investiții, 
cât și a celor care nu sunt legate de investiții (formări, servicii de consiliere, acțiuni de 
informare și promovare, cooperare) și, prin urmare, introducerea plăților în avans în 
proiectul de regulament doar în cazul operațiunilor de investiții este nejustificată și are drept 
consecință tratamentul inegal al beneficiarilor RDP. Pentru a reglementa avansurile în 
modul cel mai transparent, sugerăm transferarea tuturor dispozițiilor referitoare la acest 
aspect la articolul 70. 
 

 


