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Amendamentul 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Experienţa dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune şi de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori şi de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, decuplarea 
ajutorului direct ar trebui extinsă şi 
funcţionarea schemei unice de plată ar 
trebui simplificată. Trebuie, de asemenea, 
remarcat faptul că Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a fost modificat în mod 
substanţial de la intrarea sa în vigoare. În 
contextul acestor evoluţii şi în scopul 
asigurării clarităţii, regulamentul menţionat 
ar trebui abrogat şi înlocuit cu un nou 
regulament.

(1) Experienţa dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune şi de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori şi de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, decuplarea 
ajutorului direct ar trebui extinsă pentru a 
se ajunge la decuplarea completă, care ar 
trebui examinată de la caz la caz, şi 
funcţionarea schemei unice de plată ar 
trebui simplificată. Trebuie, de asemenea, 
remarcat faptul că Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a fost modificat în mod 
substanţial de la intrarea sa în vigoare. În 
contextul acestor evoluţii şi în scopul 
asigurării clarităţii, regulamentul menţionat 
ar trebui abrogat şi înlocuit cu un nou 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 41
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Experienţa dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune şi de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori şi de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, decuplarea 
ajutorului direct ar trebui extinsă şi 
funcţionarea schemei unice de plată ar 
trebui simplificată. Trebuie, de asemenea, 
remarcat faptul că Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a fost modificat în mod 
substanţial de la intrarea sa în vigoare. În 
contextul acestor evoluţii şi în scopul 
asigurării clarităţii, regulamentul menţionat 
ar trebui abrogat şi înlocuit cu un nou 
regulament.

(1)Experienţa dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune şi de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori şi de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, ar fi necesar să se 
extindă decuplarea ajutorului direct şi să se 
simplifice funcţionarea schemei unice de 
plată. Trebuie, de asemenea, remarcat 
faptul că Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 
a fost modificat în mod substanţial de la 
intrarea sa în vigoare. În contextul acestor 
evoluţii şi în scopul asigurării clarităţii, 
regulamentul menţionat ar trebui abrogat şi 
înlocuit cu un nou regulament.

Or. es

Amendamentul 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a (2) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
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stabilit principiul conform căruia 
agricultorii care nu respectă anumite 
cerinţe în domeniile sănătăţii publice, al 
sănătăţii animalelor şi al sănătăţii plantelor, 
al mediului şi al bunăstării animalelor vor 
suporta aplicarea de reduceri ale 
ajutoarelor sau vor fi excluşi de la ajutorul 
direct. Sistemul de „ecocondiţionalitate” 
este parte integrantă din ajutorul comunitar 
în domeniul plăţilor directe şi ar trebui, 
deci, menţinut. Cu toate acestea, experienţa 
a demonstrat că numeroase cerinţe din 
domeniul de aplicare a ecocondiţionalităţii 
nu sunt suficient de pertinente pentru 
activitatea agricolă sau pentru terenurile 
agricole sau vizează mai degrabă 
autorităţile naţionale decât agricultorii. În 
consecinţă, domeniul de aplicare a 
ecocondiţionalităţii ar trebui modificat.

stabilit principiul conform căruia 
agricultorii care nu respectă anumite 
cerinţe în domeniile sănătăţii publice, al 
sănătăţii animalelor şi al sănătăţii plantelor, 
al mediului şi al bunăstării animalelor vor 
suporta aplicarea de reduceri ale 
ajutoarelor sau vor fi excluşi de la ajutorul 
direct. Sistemul de „ecocondiţionalitate” 
este parte integrantă din ajutorul comunitar 
în domeniul plăţilor directe şi ar trebui, 
deci, menţinut. Cu toate acestea, experienţa 
a demonstrat că numeroase cerinţe din 
domeniul de aplicare a ecocondiţionalităţii 
nu sunt suficient de pertinente pentru 
activitatea agricolă sau pentru terenurile 
agricole sau vizează mai degrabă 
autorităţile naţionale decât agricultorii. În 
acelaşi timp, penuria de apă şi 
schimbările climatice impun o nouă 
abordare a tuturor practicilor agricole în 
legătură cu nevoile sociale şi de mediu. În 
consecinţă, domeniul de aplicare a 
ecocondiţionalităţii ar trebui modificat, 
simplificând procedura şi evitând noi 
sarcini birocratice.

Or. en

Amendamentul 43
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protejarea şi gestionarea apelor în 
cadrul activităţilor agricole a devenit
treptat o problemă în anumite zone. De 
aceea, este necesară şi consolidarea 
cadrului comunitar existent pentru bune 
condiţii agricole şi de mediu, cu scopul de 
a proteja apa împotriva poluării şi a 
formării de şiroaie şi de a gestiona 
utilizarea apei.

(4) Protejarea şi gestionarea apelor în 
cadrul activităţilor agricole devin treptat o 
problemă într-o parte din ce în ce mai 
mare a Comunităţii. De aceea, este 
necesară şi consolidarea cadrului 
comunitar existent pentru bune condiţii 
agricole şi de mediu, cu scopul de a creşte 
nivelul de retenţie a apei, de a proteja apa 
împotriva poluării şi a formării de şiroaie şi 
de a gestiona în mod raţional utilizarea 
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apei.

Or. pl

Justificare

Lipsa din ce în ce mai mare a apei, fapt constatat de asemenea în regiunile cultivate, devine 
una dintre principalele probleme de mediu de pe teritoriul Comunității. 

Lipsa unor măsuri precise care să vizeze creșterea nivelului de retenție a apei și 
raționalizarea utilizării acesteia poate cauza perturbări grave în sectorul agricol, precum și 
modificări greu reversibile ale mediului natural de pe teritoriul său.

Amendamentul 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protejarea şi gestionarea apelor în 
cadrul activităţilor agricole a devenit 
treptat o problemă în anumite zone. De 
aceea, este necesară şi consolidarea 
cadrului comunitar existent pentru bune 
condiţii agricole şi de mediu, cu scopul de 
a proteja apa împotriva poluării şi a 
formării de şiroaie şi de a gestiona 
utilizarea apei.

(4) Protejarea şi gestionarea apelor în 
cadrul activităţilor agricole a devenit 
treptat o problemă în anumite zone. De 
aceea, este necesară şi consolidarea 
cadrului comunitar existent pentru bune 
condiţii agricole şi de mediu, cu scopul de 
a proteja apa împotriva poluării şi a 
formării de şiroaie şi de a gestiona 
utilizarea apei, făcând apel la sisteme mai 
bune de gestionare a acestei resurse şi a 
agronomiei.

Or. en

Amendamentul 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obţine un echilibru mai bun (6) Pentru a obţine un echilibru mai bun 
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între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile şi cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăţilor directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. 
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
menţinut.

între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile şi cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăţilor directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. 
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
menţinut, cu excepţia cazului în care este 
pusă în pericol rentabilitatea 
exploataţiilor agricole comunitare.

Or. es

Justificare

O reducere sistematică a ajutoarelor directe primite de agricultori ar putea diminua 
considerabil rentabilitatea exploataţiilor și ar putea compromite existența multora dintre 
acestea. Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă pe viitor să-şi asigure autosuficienţa 
alimentară.

Amendamentul 46
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanţarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanţa tot 
mai mare a bioenergiei, precum şi 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
şi a unei protecţii mai eficiente a 
biodiversităţii. Comunităţii Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să îşi adapteze politicile în contextul 
consideraţiilor privind schimbările 

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanţarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanţa tot 
mai mare a bioenergiei, precum şi 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
şi a unei protecţii mai eficiente a 
biodiversităţii. Comunităţii Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să îşi adapteze politicile în contextul 
consideraţiilor privind schimbările 
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climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă şi la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversităţii rămâne o provocare majoră 
şi, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea ţintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica
eforturi suplimentare1. Comunitatea 
conştientizează nevoia de a aborda aceste 
noi provocări în cadrul politicilor sale. În 
domeniul agricol, programele de dezvoltare 
rurală adoptate în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme2. Pentru a permite statelor 
membre să îşi revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecinţă, fără să li se 
ceară să reducă din activităţile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziţia acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiţii, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăţilor directe prin 
modulare.

climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă şi la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei pe teritoriul 
Comunităţii şi ar trebui luate măsuri 
ferme. Protejarea biodiversităţii, împreună 
cu stabilizarea gestionării apei, rămân o 
provocare majoră şi, cu toate că s-au făcut 
progrese reale în acest sens, atingerea ţintei 
stabilite de Comunitatea Europeană
privind stoparea pierderii biodiversităţii 
constatate pe teritoriul Uniunii până în
2010 nu va fi posibilă fără realizarea unor 
eforturi suplimentare în acest domeniu.
Aceste eforturi ar trebui să vizeze, de 
asemenea, o modificare structurală 
profundă a modelului agricol comunitar, 
valorificând experienţele statelor a căror 
agicultură se bazează pe un model 
tradiţional de structură agrară cu 
extindere redusă. Prin urmare,
Comunitatea conştientizează nevoia de a 
aborda aceste noi provocări în cadrul 
politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să îşi revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecinţă, fără să li se 
ceară să reducă din activităţile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziţia acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiţii, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăţilor directe prin 
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modulare.

Or. pl

Justificare

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Amendamentul 47
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanţarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanţa tot 
mai mare a bioenergiei, precum şi 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
şi a unei protecţii mai eficiente a 
biodiversităţii. Comunităţii Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să îşi adapteze politicile în contextul 
consideraţiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă şi la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversităţii rămâne o provocare majoră 
şi, cu toate că s-au făcut progrese reale în 

(7) Fondurile obţinute prin mecanismul de 
modulare introdus prin Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanţarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanţa tot 
mai mare a bioenergiei, precum şi 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
şi a unei protecţii mai eficiente a 
biodiversităţii. Comunităţii Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să îşi adapteze politicile în contextul 
consideraţiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă şi la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversităţii rămâne o provocare majoră 
şi, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
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acest sens, atingerea ţintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conştientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să îşi revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecinţă, fără să li se 
ceară să reducă din activităţile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziţia acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiţii, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăţilor directe prin 
modulare.

acest sens, atingerea ţintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conştientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să îşi revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecinţă, fără să li se 
ceară să reducă din activităţile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziţia acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiţii, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăţilor directe prin 
modulare.

Or. es

Amendamentul 48
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanţarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanţarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
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regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanţa tot 
mai mare a bioenergiei, precum şi 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
şi a unei protecţii mai eficiente a 
biodiversităţii. Comunităţii Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să îşi adapteze politicile în contextul 
consideraţiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă şi la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversităţii rămâne o provocare majoră 
şi, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea ţintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conştientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să îşi revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecinţă, fără să li se 
ceară să reducă din activităţile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziţia acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiţii, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăţilor directe prin 
modulare.

regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanţa tot 
mai mare a bioenergiei, precum şi 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
şi a unei protecţii mai eficiente a 
biodiversităţii. Comunităţii Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să îşi adapteze politicile în contextul 
consideraţiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă şi la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversităţii rămâne o provocare majoră 
şi, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea ţintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conştientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să îşi revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecinţă, fără să li se 
ceară să reducă din activităţile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziţia acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiţii, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi ale plăţilor directe prin modulare.

Or. nl
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Justificare

Dezvoltarea rurală constituie o temă esențială. Nu este necesară recurgerea la o modulare 
suplimentară, ci, mai curând, la o extindere a articolului 68 (Regulamentul nr. 1782/2003 al 
Consiliului). Acest articol oferă statelor membre posibilitatea de a redistribui ajutorul pentru 
venit, de exemplu în favoarea agriculturii ecologice. De asemenea, controlul cheltuielilor este 
mai bine organizat în cadrul primului pilon decât în cadrul celui de-al doilea pilon.

Amendamentul 49
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ratele crescute ale modulării 
obligatorii trebuie luate în considerare de 
acele state membre care au optat pentru 
punerea în aplicare a unui sistem de 
modulare voluntară. Regulamentul (CE) nr. 
378/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 
de stabilire a normelor pentru modularea 
voluntară a plăților directe prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de 
stabilire a normelor comune pentru 
schemele de sprijin direct în cadrul politicii 
agricole comune și de stabilire a anumitor 
scheme de sprijin pentru agricultori  ar 
trebui modificat în consecință.

(10) Ratele modulării obligatorii trebuie 
luate în considerare de acele state membre 
care au optat pentru punerea în aplicare a 
unui sistem de modulare voluntară. 
Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al 
Consiliului din 27 martie 2007 de stabilire 
a normelor pentru modularea voluntară a 
plăților directe prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori  ar trebui modificat în 
consecință.

Or. nl

Justificare

Dezvoltarea rurală constituie o temă esențială. Nu este necesară recurgerea la o modulare 
suplimentară, ci, mai curând, la o extindere a articolului 68 (Regulamentul nr. 1782/2003 al 
Consiliului). Acest articol oferă statelor membre posibilitatea de a redistribui ajutorul pentru 
venit, de exemplu în favoarea agriculturii ecologice. De asemenea, controlul cheltuielilor este 
mai bine organizat în cadrul primului pilon decât în cadrul celui de-al doilea pilon.



AM\735203RO.doc 13/36 PE409.675v01-00

RO

Amendamentul 50
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabileşte că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate. 
Ţinând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenţiei 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producţie a secarei, finanţate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obţinute în urma 
punerii în aplicare a unei noi reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la dispoziţia 
statelor membre în care au fost generate.

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării reducerilor prevăzute în prezentul 
regulament ar trebui alocate între statele 
membre, în conformitate cu criterii 
obiective. Cu toate acestea, se stabileşte că 
un anumit procent din aceste sume ar trebui 
să rămână în statele membre în care au fost 
generate. Ţinând seama de modificările 
structurale care rezultă în urma anulării 
intervenţiei pentru secară, ar trebui 
prevăzute măsuri specifice pentru anumite 
regiuni de producţie a secarei, finanţate 
dintr-o parte din sumele generate prin 
modulare. Cu toate acestea, sumele 
obţinute în urma punerii în aplicare a
noilor procentaje de modulare şi a 
plafonului pentru ajutoare ar trebui să fie 
puse la dispoziţia statelor membre în care 
au fost generate.

Or. es

Amendamentul 51
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabileşte că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabileşte că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
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statele membre în care au fost generate. 
Ţinând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenţiei 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producţie a secarei, finanţate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obţinute în urma 
punerii în aplicare a unei noi reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la dispoziţia 
statelor membre în care au fost generate. 

statele membre în care au fost generate. 
Ţinând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenţiei 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producţie a secarei, finanţate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obţinute în urma 
punerii în aplicare a unei reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la dispoziţia 
statelor membre în care au fost generate.

Or. nl

Justificare

Dezvoltarea rurală constituie o temă esențială. Nu este necesară recurgerea la o modulare 
suplimentară, ci, mai curând, la o extindere a articolului 68 (Regulamentul nr. 1782/2003 al 
Consiliului). Acest articol oferă statelor membre posibilitatea de a redistribui ajutorul pentru 
venit, de exemplu în favoarea agriculturii ecologice. De asemenea, controlul cheltuielilor este 
mai bine organizat în cadrul primului pilon decât în cadrul celui de-al doilea pilon.

Amendamentul 52
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Toate plăţile directe existente ar 
trebui eliminate treptat până în 2013. 
Până atunci, agricultorii ar trebui să 
primească sprijin doar pentru serviciile 
publice pe care le oferă, precum creşterea 
biodiversităţii, gestionarea apei şi pentru 
realizări în domeniul mediului, al 
bunăstării animalelor şi al siguranţei 
produselor alimentare.

Or. en

Justificare

Este necesar ca agricultorii să fie încurajaţi să reacționeze la piață. Subvenţiile directe 
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perturbă piața și sărăcesc considerabil fondurile comunitare. Este preferabil să se asigure 
gestionarea mediului în cadrul celui de-al doilea pilon.

Amendamentul 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Primul pilon al PAC ar trebui 
menţinut în viitor pentru a garanta rolul-
cheie al agricultorului în calitate de motor 
al economiei multor regiuni rurale, 
gardian al peisajului şi garant al 
standardelor ridicate de siguranţă 
alimentară impuse de Uniunea 
Europeană.

Or. es

Justificare

O reducere sistematică a ajutoarelor directe primite de agricultori ar putea diminua 
considerabil rentabilitatea exploataţiilor și ar putea compromite existența multora dintre 
acestea. Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă pe viitor să-şi asigure autosuficienţa 
alimentară.

Amendamentul 54
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăţi din sistemul în 
cauză. În acelaşi timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opţiunilor 

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăţi din sistemul în 
cauză. În acelaşi timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opţiunilor 
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prevăzute în secţiunile 2 şi 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluţiilor pieţei şi 
al celor structurale. O analiză a experienţei 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permiţându-le să ia decizii cu 
privire la producţie pe baza profitabilităţii 
şi a răspunsului pieţei. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor 
arabile, al hameiului şi al seminţelor şi 
într-o anumită măsură, şi al sectorului 
cărnii de vită. În consecinţă, plăţile parţial 
cuplate în sectoarele în cauză ar trebui 
integrate în schema unică de plată.
Pentru ca agricultorii din sectorul cărnii 
de vită să se alinieze treptat noilor 
acorduri privind ajutorul ar trebui să se 
prevadă o integrare treptată a primei 
speciale pentru animalele mascul şi a 
primei de sacrificare. Având în vedere 
faptul că plăţile parţial cuplate din 
sectoarele fructelor şi legumelor au fost 
recent introduse, şi doar ca măsură de 
tranziţie, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme.

prevăzute în secţiunile 2 şi 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluţiilor pieţei şi 
al celor structurale. O analiză a experienţei 
relevante indică faptul că decuplarea ar 
putea atrage după sine flexibilitate în 
alegerea făcută de producători, permiţându-
le să ia decizii cu privire la producţie pe 
baza profitabilităţii şi a răspunsului pieţei. 
În consecinţă, statele membre care decid 
să avanseze în procesul de decuplare a 
ajutoarelor ar trebui să fie autorizate să 
facă acest lucru. Având în vedere faptul că 
plăţile parţial cuplate din sectoarele 
fructelor şi legumelor au fost recent 
introduse, şi doar ca măsură de tranziţie, nu 
este necesară reexaminarea acestor sisteme.

Or. es

Amendamentul 55
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Cu toate acestea, în ceea ce priveşte 
vacile de alăptare şi sectorul ovinelor şi 
caprinelor, menţinerea unui nivel minim al 
producţiei agricole poate fi încă necesară, 
pentru economiile agricole din anumite 
regiuni şi, în special, în cazul în care 
agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opţiunea 
de a menţine ajutorul cuplat la nivelul 

(31) Cu toate acestea, menţinerea unui 
nivel minim al producţiei agricole poate fi 
încă necesară pentru echilibrul anumitor 
sectoare şi pentru economiile agricole din 
anumite regiuni şi, în special, în cazul în 
care agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opţiunea 
de a menţine ajutorul cuplat la nivelul 
actual.
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actual sau, pentru vacile de alăptare, la un 
nivel mai redus. În acest caz, ar trebui 
instituite dispoziţii speciale cu privire la 
îndeplinirea cerinţelor de identificare şi 
înregistrare prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 
European şi al Consiliului şi de 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului1, în special în vederea 
securizării trasabilităţii animalelor.

Or. es

Amendamentul 56
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10 % din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu şi de a îmbunătăţi 
calitatea şi comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecinţelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte şi ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanţa crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum şi la finanţarea 
compensaţiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligaţiilor internaţionale ale 
Comunităţii, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 20 % din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu şi de a îmbunătăţi 
calitatea şi comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecinţelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte şi ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanţa crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
agricolă, precum şi la finanţarea 
compensaţiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligaţiilor internaţionale ale 
Comunităţii, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 



PE409.675v01-00 18/36 AM\735203RO.doc

RO

ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condiţiile aplicabile contribuţiilor 
financiare la asigurările pentru culturi şi la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecinţă.

ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condiţiile aplicabile contribuţiilor 
financiare la asigurările agricole şi la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecinţă.

Or. es

Amendamentul 57
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10 % din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu şi de a îmbunătăţi 
calitatea şi comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecinţelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte şi ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanţa crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum şi la finanţarea 
compensaţiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligaţiilor internaţionale ale 
Comunităţii, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condiţiile aplicabile contribuţiilor 
financiare la asigurările pentru culturi şi la 
compensările legate de daune provocate de 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 5 % din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu şi de a îmbunătăţi 
calitatea şi comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecinţelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte şi ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanţa crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum şi la finanţarea 
compensaţiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligaţiilor internaţionale ale 
Comunităţii, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condiţiile aplicabile contribuţiilor 
financiare la asigurările pentru culturi şi la 
compensările legate de daune provocate de 
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bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecinţă.

bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecinţă.

Or. en

Justificare

Diferențele dintre statele membre trebuie reduse, în măsura în care este posibil. Deşi o 
anumită flexibilitate este importantă pentru ca statele membre să poată ajuta anumite 
sectoare în momente precise, este necesară evitarea discrepanțelor între statele membre. 

Amendamentul 58
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Având în vedere importanţa 
crescândă a gestionării eficiente a 
factorilor de risc, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a 
contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
agricolă, precum şi la acordarea de 
compensaţii financiare pentru pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor.

Or. es

Justificare

Asigurările agricole actuale nu acoperă doar culturile; acestea includ, de asemenea, 
creșterea animalelor, sector care nu trebuie neglijat.
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Amendamentul 59
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Decuplarea ajutorului direct şi 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esenţiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experienţa 
câştigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluţia situaţiei pieţei, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piaţă şi mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în 
aplicare doar o parte marginală a 
ajutorului. Este, de asemenea, şi cazul 
plăţilor pentru grâu dur, plante 
proteaginoase, orez, amidon de cartofi şi 
fructe cu coajă lemnoasă, cazuri în care 
eficacitatea tot mai mică a plăţilor cuplate 
rămase sprijină opţiunea decuplării. În 
cazul inului ar trebui, de asemenea, să se 
elimine ajutorul pentru prelucrare şi să se 
integreze sumele aferente în schema 
unică de plată. În ceea ce priveşte orezul, 
furajele uscate, cartofii pentru amidon şi 
inul, ar trebui asigurată o perioadă de 
tranziţie pentru a le garanta trecerea cât 
mai lipsită de probleme la ajutorul 
decuplat. În ceea ce priveşte fructele de 
coajă lemnoasă, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a continua să plătească 
partea naţională a ajutorului printr-o 
modalitate cuplată, pentru a amortiza 
efectele decuplării.

(36) Decuplarea ajutorului direct şi 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esenţiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experienţa 
câştigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluţia situaţiei pieţei indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 ar 
putea fi acum integrate în sistemul în 
cauză, la alegerea statelor membre, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piaţă şi mai durabilă. 

Or. es
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Amendamentul 60
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca o consecinţă a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi, al 
inului şi al furajelor uscate, o asemenea 
creştere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obţinut agricultorii 
în anii cei mai recenţi. Cu toate acestea, 
în cazul integrării plăţilor care până 
acum au fost excluse parţial din schema 
unică de plată, statelor membre ar trebui 
să li se ofere opţiunea de a utiliza 
perioadele de referinţă iniţiale.

(37) Ca o consecinţă a eventualei integrări
de noi sisteme în schema unică de plată, ar 
trebui prevăzut un calcul al noului nivel de 
ajutor individual pe venit în cadrul 
sistemului în cauză. 

Or. es

Amendamentul 61
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sisteme de ajutor pentru agricultorii 
care produc orez, cartofi pentru amidon, 
bumbac, zahăr, fructe şi legume, carne de 
oaie şi de capră, carne de vită şi mânzat;

(d) sisteme de ajutor pentru agricultorii 
care produc orez, plante proteaginoase, 
furaje uscate, cartofi pentru amidon, 
bumbac, zahăr, fructe şi legume, carne de 
oaie şi de capră, carne de vită şi mânzat;

Or. es
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Amendamentul 62
Roberto Musacchio

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „agricultor”: o persoană fizică sau 
juridică sau un grup de persoane fizice sau 
juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care grupul şi membrii săi îl deţin în 
temeiul dreptului naţional, a cărei 
exploataţie se află pe teritoriul Comunităţii, 
aşa cum se menţionează la articolul 299 din 
Tratat şi care desfăşoară o activitate 
agricolă; 

(a) „agricultor”: o persoană fizică sau 
juridică sau un grup de persoane fizice sau 
juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care grupul şi membrii săi îl deţin în 
temeiul dreptului naţional, a cărei 
exploataţie se află pe teritoriul Comunităţii, 
aşa cum se menţionează la articolul 299 din 
tratat şi care desfăşoară o activitate 
agricolă care reprezintă principala sa 
sursă de venituri; 

Or. en

Justificare

Trebuie precizat faptul că subvenţiile vor fi acordate persoanelor fizice sau juridice care vor 
fi capabile să întrețină o rețea socio-economică, în special în anumite regiuni agricole, și să 
protejeze mediul prin bune practici agricole care constituie venitul lor principal.

Amendamentul 63
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mediu, (b) starea mediului natural;

Or. pl

Justificare

Termenul „mediu”, ca cerință în materie de gestionare, este vag. Principalul criteriu este 
„starea mediului natural”.
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Amendamentul 64
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În 2009 Comisia efectuează o analiză 
detaliată pentru a identifica modalităţile 
prin care sectorul agricol poate reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră, pentru a 
prezenta elemente ştiinţifice solide în 
sprijinul propunerilor viitoare.

Or. en

Justificare

În sectorul agricol se fac deja eforturi susținute în vederea reducerii impactului acestuia 
asupra mediului. Înainte de prezentarea unor noi propuneri, trebuie să stabilim, prin 
intermediul unor cercetări științifice riguroase, din ce motive și în ce condiții trebuie stabilite 
reglementări și obiective.

Amendamentul 65
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia elimină toate subvenţiile la 
export până în 2013.

Or. en

Justificare

OMC s-a angajat să elimine toate subvenţiile la export până în 2013. În consecință, UE ar 
trebui să încerce să îndeplinească acest obiectiv.
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Amendamentul 66
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 6 − alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuşi, în circumstanţe justificate 
corespunzător, un stat membru poate 
prevedea derogări de la primul alineat, cu 
condiţia să ia toate măsurile pentru a 
împiedica scăderea semnificativă a 
suprafeţei totale destinate păşunilor 
permanente.

Totuşi, în circumstanţe justificate 
corespunzător, un stat membru poate 
prevedea derogări de la primul alineat, cu 
condiţia să ia toate măsurile pentru a 
împiedica scăderea semnificativă a 
suprafeţei totale destinate păşunilor 
permanente, bazându-se pe principiile 
compensării ecologice.

Or. pl

Justificare

Principiile compensării ecologice permit echilibrarea pierderilor cauzate de diminuarea 
terenurilor de o mare valoare naturală. Din moment ce spațiile verzi cultivate în mod 
echilibrat îndeplinesc un rol fundamental din punct de vedere ecologic, stoparea pierderii 
acestora pe termen lung devine prioritară.

Amendamentul 67
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu 5 %.

(a) 2009: 7 %
(b) 2010: 9 %,
(c) 2011: 11 %,
(d) 2012: 13 %
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Or. nl

Justificare

Dezvoltarea rurală constituie o temă esențială. Nu este necesară recurgerea la o modulare 
suplimentară, ci, mai curând, la o extindere a articolului 68 (Regulamentul nr. 1782/2003 al 
Consiliului). Acest articol oferă statelor membre posibilitatea de a redistribui ajutorul pentru 
venit, de exemplu în favoarea agriculturii ecologice. De asemenea, controlul cheltuielilor este 
mai bine organizat în cadrul primului pilon decât în cadrul celui de-al doilea pilon.

Amendamentul 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 5 %,

(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 5 %,
(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 5 %,

(d) 2012: 13 %. (d) 2012: 5 %.

Or. es

Justificare

O reducere sistematică a ajutoarelor directe primite de agricultori ar putea diminua 
considerabil rentabilitatea exploataţiilor și ar putea compromite existența multora dintre 
acestea. Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă pe viitor să-şi asigure autosuficienţa 
alimentară.
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Amendamentul 69
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 5 %,

(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 5 %,
(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 5 %,

(d) 2012: 13 %. (d) 2012: 5 %.

Or. es

Justificare

(a) Amendamentul preia dispozițiile rezoluției PE din 12 martie 2008, adoptată cu o mare 
majoritate.

(b) Amendamentul preia dispozițiile rezoluției PE din 12 martie 2008, adoptată cu o mare 
majoritate.

(c) Amendamentul preia dispozițiile rezoluției PE din 12 martie 2008, adoptată cu o mare 
majoritate.

(d) Amendamentul preia dispozițiile rezoluției PE din 12 martie 2008, adoptată cu o mare 
majoritate.

Amendamentul 70
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerile prevăzute la alineatul (1) 
cresc pentru: 

eliminat
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(a) cuantumurile între 100 000 şi 199 999 
EUR, cu 3 procente,
(b) cuantumurile între 200 000 şi 199 999 
EUR, cu 6 procente,
(c) cuantumurile de 300 000 EUR sau mai 
mult, cu 9 procente.

Or. en

Justificare

Plățile pe suprafață ar trebui să fie acordate agricultorilor pentru buna gestionare ecologică 
a fiecărui hectar de teren. O modulare progresivă va avea ca rezultat creșterea birocraţiei și 
divizarea celor mai mari exploatații, conducând la noi sarcini administrative și financiare, 
fără a antrena o reducere globală a finanțărilor.

Amendamentul 71
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerile prevăzute la alineatul 1
cresc pentru: 

(2) Reducerile prevăzute la alineatul (1)
cresc pentru: 

(a) cuantumurile între 100 000 şi 199 999 
EUR, cu 3 procente,

(a) cuantumurile între 100 000 şi 199 999 
EUR, cu 2 procente,

(b) cuantumurile între 200 000 şi 199 999 
EUR, cu 6 procente,

(b) cuantumurile între 200 000 şi 299 999 
EUR, cu 3 procente,

(c) cuantumurile de 300 000 EUR sau mai 
mult, cu 9 procente.

(c) cuantumurile de 300 000 EUR sau mai 
mult, cu 4 procente.

Or. es

Justificare

(a) În rezoluția sa din 12 martie 2008, PE a propus, cu o majoritate covârșitoare, o modulare 
progresivă cu indicarea precisă a plafoanelor; este necesară preluarea orientărilor 
respective.

(b) În rezoluția sa din 12 martie 2008, PE a propus, cu o majoritate covârșitoare, o modulare 
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progresivă cu indicarea precisă a plafoanelor; este necesară preluarea orientărilor 
respective.

(c) În rezoluția sa din 12 martie 2008, PE a propus, cu o majoritate covârșitoare, o modulare 
progresivă cu indicarea precisă a plafoanelor; este necesară preluarea orientărilor 
respective.

Amendamentul 72
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerile prevăzute la alineatul 1
cresc pentru: 

(2) Reducerea prevăzută la alineatul (1)
creşte pentru: 

Or. nl

Justificare

Dezvoltarea rurală constituie o temă esențială. Nu este necesară recurgerea la o modulare 
suplimentară, ci, mai curând, la o extindere a articolului 68 (Regulamentul nr. 1782/2003 al 
Consiliului). Acest articol oferă statelor membre posibilitatea de a redistribui ajutorul pentru 
venit, de exemplu în favoarea agriculturii ecologice. De asemenea, controlul cheltuielilor este 
mai bine organizat în cadrul primului pilon decât în cadrul celui de-al doilea pilon.

Amendamentul 73
Roberto Musacchio

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate reducerile menţionate la 
alineatele (1) şi (2) sunt utilizate în al 
doilea pilon, în scopuri exclusiv ecologice, 
în cadrul cărora ar trebui să se acorde 
prioritate protecţiei solurilor şi 
conservării resurselor de apă.

Or. en
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Justificare

Trebuie subliniat faptul că sumele vechilor subvenţii directe supuse reducerilor medii stabilite 
la alineatele (1) și (2) trebuie destinate unor obiective ecologice.

Amendamentul 74
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sumele care corespund reducerii de 5 
procente sunt alocate statelor membre în 
cauză, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2) pe 
baza următoarelor criterii:

eliminat

(a) suprafaţa agricolă,
(b) forţa de muncă în agricultură,
(c) produsul intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor determinat în funcţie de 
standardul de putere de cumpărare.
Cu toate acestea, fiecare stat membru în 
cauză încasează cel puţin 80% din totalul 
sumelor rezultate în urma modulării în 
statele membre respective.

Or. en

Justificare

Plățile pe suprafață ar trebui să fie acordate agricultorilor pentru buna gestionare ecologică 
a fiecărui hectar de teren. O modulare progresivă va avea ca rezultat creșterea birocraţiei și 
divizarea celor mai mari exploatații, conducând la noi sarcini administrative și financiare, 
fără a antrena o reducere globală a finanțărilor.
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Amendamentul 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept la plată care nu a fost activat 
pentru o perioadă de 2 ani este alocat 
rezervei naţionale, cu excepţia cazurilor de 
forţă majoră şi a circumstanţelor 
excepţionale în sensul articolului 36 
alineatul (1).

Orice drept la plată care nu a fost activat 
pentru o perioadă de 2 ani este alocat 
rezervei naţionale, cu excepţia cazurilor de 
forţă majoră şi a circumstanţelor 
excepţionale în sensul articolului 36 
alineatul (1). Aceste fonduri trebuie 
utilizate cu prioritate pentru a facilita 
accesul tinerilor la activităţile agricole, 
pentru a asigura înlocuirea generaţiilor.

Or. es

Justificare

Politica agricolă comună nu dispune de niciun mijloc de promovare a înlocuirii generațiilor, 
necesare pentru garantarea perenității agriculturii.

Amendamentul 76
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, până la 1 
august 2009 cel târziu, să utilizeze, 
începând cu 2010, până la 10 % din 
plafoanele lor naţionale prevăzute la 
articolul 41 pentru a acorda ajutor 
agricultorilor: 

(1) Statele membre pot decide, până la 1 
august 2009 cel târziu, să utilizeze, 
începând cu 2010, până la 20 % din 
plafoanele lor naţionale prevăzute la 
articolul 41 pentru a acorda ajutor 
agricultorilor: 

Or. es
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Amendamentul 77
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sub formă de contribuţii la primele 
pentru asigurarea culturilor, conform 
condiţiilor stabilite la articolul 69,

(d) sub formă de contribuţii la primele 
pentru asigurarea agricolă, conform 
condiţiilor stabilite la articolul 69;

Or. es

Amendamentul 78
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sub formă de contribuții la fonduri 
mutuale pentru boli ale animalelor şi ale 
plantelor în conformitate cu condiţiile 
stabilite la articolul 70.

(e) sub formă de contribuții la fonduri 
mutuale în conformitate cu condiţiile 
stabilite la articolul 70.

Or. es

Amendamentul 79
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 69 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea culturilor Asigurarea agricolă

Or. es
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Amendamentul 80
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru 
asigurarea agricolă împotriva pierderilor 
economice datorate catastrofelor 
naturale, fenomenelor meteorologice 
nefavorabile ori unor boli ale animalelor 
sau ale plantelor.

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

În sensul prezentului articol:

– „fenomen meteorologic nefavorabil” 
înseamnă condiţii meteorologice care pot 
fi asimilate unui dezastru natural cum ar fi 
gerul, grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi 
care distrug mai mult de 30% din 
producţia medie anuală a unui agricultor 
dat în perioada de trei ani anterioară sau 
într-o perioadă medie de trei ani bazată pe 
o perioadă de cinci ani anterioară, 
excluzând valorile minime şi maxime.

– „pierderi economice” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor drept rezultat al unor măsuri 
excepţionale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieţei 
în cauză sau orice pierdere substanţială 
care afectează producţia. Costurile 
pentru care se pot acorda compensaţii în 
conformitate cu alte dispoziţii comunitare 
şi cele care rezultă din aplicarea oricăror 
altor măsuri sanitare şi veterinare sau 
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fitosanitare nu sunt considerate pierderi 
economice.

Or. es

Amendamentul 81
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 60% din prima de 
asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuţia financiară 
la 70%, în funcţie de condiţiile climatice 
sau situaţia sectorului în cauză.

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 80 % sau 50 %
din prima de asigurare datorată, în funcţie 
de criteriile menţionate la articolul 12 
punctul 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 1857/2007 al Comisiei.

Or. es

Amendamentul 82
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordarea primei de asigurare a 
culturii are loc numai în cazul în care 
fenomenul meteorologic nefavorabil a 
fost recunoscut anterior ca atare de 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză. 

eliminat

Or. es
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Amendamentul 83
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea vreunei boli a animalelor sau a
plantelor prin contribuţii financiare la 
fondurile mutuale.

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
catastrofe naturale, de fenomene 
meteorologice nefavorabile sau de boli ale
animalelor sau ale plantelor prin contribuţii 
financiare la fondurile mutuale.

Or. es

Amendamentul 84
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond mutual” înseamnă un sistem 
acreditat de statul membru în conformitate 
cu legile naţionale şi care permite 
agricultorilor afiliaţi să încheie o asigurare 
împotriva pierderilor economice cauzate 
de izbucnirea unei boli a animalelor sau 
plantelor, caz în care li se acordă plăţi 
compensatorii; 

(a) „fond mutual” înseamnă un sistem 
acreditat de statul membru în conformitate 
cu legile naţionale şi care permite 
agricultorilor afiliaţi să încheie o asigurare 
împotriva pierderilor economice suportate 
de exploataţie ca urmare a unor 
catastrofe naturale, a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile sau a unor
boli ale animalelor sau ale plantelor, caz în 
care li se acordă plăţi compensatorii; 

Or. es
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Amendamentul 85
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) – „fenomen meteorologic 
nefavorabil” înseamnă condiţii 
meteorologice care pot fi asimilate unui 
dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, 
excluzând valorile minime şi maxime.

Or. es

Amendamentul 86
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Nicio contribuţie financiară nu va 
depăşi 60 % din costul prevăzut la alineatul 
(4). Statele membre pot decide să-şi 
majoreze contribuţia financiară la 70%, 
în funcţie de situaţia sectorului în cauză.
Toate costurile neacoperite de contribuţiile 
financiare sunt suportate de agricultorii 
afiliaţi.

(5) Nicio contribuţie financiară nu 
depăşeşte 80 % din costul prevăzut la 
alineatul (4).  Toate costurile neacoperite 
de contribuţiile financiare sunt suportate de 
agricultorii asociaţi.

Or. es
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Amendamentul 87
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre definesc normele 
pentru constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special pentru 
acordarea plăţilor compensatorii către 
agricultori în caz de criză sau pentru 
administrarea şi controlul normelor 
respective.

(7) Statele membre definesc normele 
pentru constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special pentru 
acordarea plăţilor compensatorii către 
agricultori în caz de criză sau pentru 
administrarea şi controlul normelor 
respective. Înainte de a le aplica, statele 
membre informează Comitetul de 
gestionare al OCP unice pentru a 
coordona acţiunile întreprinse la nivel 
comunitar.

Or. es
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