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Amendamentul 1
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Referirea 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor2,

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza financiară globală fără precedent 
și declinul economic au cauzat prejudicii 
grave creșterii economice și stabilității 
financiare și au provocat o puternică 
deteriorare a condițiilor economice și 
financiare din mai multe state membre. În 
special, anumite state membre se confruntă 
cu dificultăți grave sau sunt amenințate de 
astfel de dificultăți, în special de probleme 
legate de creșterea economică și stabilitatea 
financiară și de o deteriorare a situației 
deficitului și a datoriei lor, cauzate, printre 
altele, de mediul economic și financiar 
internațional.

(1) Criza financiară globală fără precedent 
și declinul economic au cauzat prejudicii 
grave creșterii economice și stabilității 
financiare și au provocat o puternică 
deteriorare a condițiilor economice și 
financiare din mai multe state membre. În 
special, anumite state membre se confruntă 
cu dificultăți grave sau sunt amenințate de 
astfel de dificultăți, mai ales de probleme 
legate de creșterea economică și stabilitatea 
financiară și de o deteriorare a situației 
deficitului și a datoriei lor și de dificultăți 
din ce în ce mai mari pentru guverne în 
ceea ce privește contractarea de 
împrumuturi pe piețe, cauzate, printre 
altele, de mediul economic și financiar 
internațional.

Or. it

Amendamentul 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza financiară globală fără precedent 
și declinul economic au cauzat prejudicii 
grave creșterii economice și stabilității 
financiare și au provocat o puternică 
deteriorare a condițiilor economice și 
financiare din mai multe state membre. În 
special, anumite state membre se confruntă 
cu dificultăți grave sau sunt amenințate de 
astfel de dificultăți, în special de probleme 
legate de creșterea economică și stabilitatea 
financiară și de o deteriorare a situației 
deficitului și a datoriei lor, cauzate, printre 
altele, de mediul economic și financiar 
internațional.

(1) Criza financiară globală fără precedent 
și declinul economic au cauzat prejudicii 
grave creșterii economice și stabilității 
financiare și au provocat o puternică 
deteriorare a condițiilor economice și 
financiare din mai multe state membre. În 
special, anumite state membre se confruntă 
cu dificultăți grave sau sunt amenințate de 
astfel de dificultăți, mai ales de probleme 
legate de creșterea economică și stabilitatea 
financiară și de o deteriorare a situației 
deficitului și a datoriei lor, precum și de 
misiunea fără îndoială dureroasă de a-și 
reduce datoria, cauzate, printre altele, de 
mediul economic și financiar internațional.

Or. it

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a facilita gestionarea finanțării 
acordate de Uniune, pentru a susține 
accelerarea investițiilor în statele membre 
și în regiunile afectate, precum și pentru a 
spori impactul finanțării asupra economiei, 
este necesar să se permită creșterea ratei 
contribuției FEADR până la 95 % din 
cheltuielile publice eligibile în regiunile 
eligibile în cadrul obiectivului de 
convergență, respectiv 85 % din 
cheltuielile publice eligibile în alte regiuni 
care se confruntă cu dificultăți grave în 
ceea ce privește stabilitatea lor financiară.

(11) Pentru a facilita gestionarea finanțării 
acordate de Uniune, pentru a susține 
accelerarea investițiilor și impulsionarea 
competitivității în statele membre și în 
regiunile afectate, precum și pentru a spori 
impactul finanțării asupra economiei, este 
necesar să se permită creșterea ratei 
contribuției FEADR până la 95 % din 
cheltuielile publice eligibile în regiunile 
eligibile în cadrul obiectivului de 
convergență, respectiv 85 % din 
cheltuielile publice eligibile în alte regiuni 
care se confruntă cu dificultăți grave în 
ceea ce privește stabilitatea lor financiară,
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fără a se majora însă bugetul general 
alocat pentru politica de coeziune a UE 
pentru perioada de programare 
2007-2013.

Or. lt

Amendamentul 5
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) De asemenea, această majorare 
temporară a ratelor de cofinanțare ar 
trebui analizată în contextul 
constrângerilor bugetare cu care se 
confruntă toate statele membre, aspect 
care ar trebui reflectat în mod 
corespunzător în bugetul Uniunii. În plus, 
deoarece scopul principal al acestui 
mecanism este de a soluționa probleme 
actuale specifice, acesta ar trebui să se 
aplice pentru o perioadă limitată de timp 
pentru cheltuielile suportate de 
organismele plătitoare până la 31 
decembrie 2013. 

Or. en

Justificare

Modificare sugerată de Consiliu.

Amendamentul 6
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Dată fiind necesitatea urgentă de a 
pune capăt crizei economice, prezentul 
regulament ar trebui să intre în vigoare 
imediat după publicare.

Or. en

Justificare

Modificare sugerată de Direcția pentru acte legislative.

Amendamentul 7
Paolo De Castro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 70 – alineatul 4c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Prin derogare de la plafoanele stabilite 
la alineatele (3), (4) și (5), rata contribuției 
FEADR poate fi majorată până la 
maximum 95 % din cheltuielile publice 
eligibile în regiunile eligibile în cadrul 
obiectivului de convergență și în regiunile 
ultraperiferice și insulele mici din Marea 
Egee, respectiv 85 % din cheltuielile 
publice eligibile în celelalte regiuni. Aceste 
niveluri se aplică cheltuielilor eligibile nou 
declarate în fiecare declarație certificată de 
cheltuieli depusă pe parcursul perioadei în 
care un stat membru îndeplinește una 
dintre următoarele condiții:

(4c) Prin derogare de la plafoanele stabilite 
la alineatele (3), (4) și (5), rata contribuției 
FEADR poate fi majorată până la 
maximum 95 % din cheltuielile publice 
eligibile în regiunile eligibile în cadrul 
obiectivului de convergență și în regiunile 
ultraperiferice și insulele mici din Marea 
Egee, respectiv 85 % din cheltuielile 
publice eligibile în celelalte regiuni. Aceste 
niveluri se aplică cheltuielilor eligibile nou 
declarate în fiecare declarație certificată de 
cheltuieli suportate pe parcursul perioadei 
în care un stat membru îndeplinește una 
dintre următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Modificare sugerată de Consiliu.
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Amendamentul 8
Paolo De Castro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 70 – alineatul 4c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru care dorește să se 
prevaleze de derogarea prevăzută la primul 
paragraf trebuie să solicite Comisiei 
modificarea programului său de dezvoltare 
rurală în consecință. Derogarea se aplică de 
la data aprobării de către Comisie a 
modificării programului și încetează să se 
aplice de îndată ce statul membru nu mai 
îndeplinește oricare dintre condițiile 
prevăzute la punctele (a), (b) sau (c) de la 
primul paragraf. Statul membru transmite 
apoi Comisiei o propunere de modificare a 
programului, inclusiv un nou plan de 
finanțare în conformitate cu ratele maxime 
aplicabile înainte de derogare.

Un stat membru care dorește să se 
prevaleze de derogarea prevăzută la primul 
paragraf trebuie să solicite Comisiei 
modificarea programului său de dezvoltare 
rurală în consecință. Derogarea se aplică de 
la data aprobării de către Comisie a 
modificării programului și încetează să se 
aplice de îndată ce statul membru nu mai 
îndeplinește oricare dintre condițiile 
prevăzute la punctele (a), (b) sau (c) de la 
primul paragraf. În orice caz, derogarea 
prevăzută la primul paragraf se aplică 
doar în cazul cheltuielilor suportate de 
organismele plătitoare până la 31 
decembrie 2013. Statul membru transmite 
apoi Comisiei o propunere de modificare a 
programului, inclusiv un nou plan de 
finanțare în conformitate cu ratele maxime 
aplicabile înainte de derogare.

Or. en

Justificare

Modificare sugerată de Consiliu.

Amendamentul 9
Paolo De Castro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
Articolul 70 – alineatul 4c – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru nu prezintă Comisiei o 
propunere de modificare a programului său 
de dezvoltare rurală, inclusiv un nou plan 
de finanțare, la data la care nu mai
îndeplinește oricare dintre condițiile 
prevăzute la punctele (a), (b) sau (c) de la 
primul paragraf din prezentul alineat, sau 
dacă planul de finanțare notificat nu este în 
conformitate cu ratele maxime prevăzute la 
alineatele (3), (4) și (5) din prezentul 
articol, ratele în cauză devin, în mod 
automat, aplicabile de la data respectivă.

Dacă statul membru nu prezintă Comisiei o 
propunere de modificare a programului său 
de dezvoltare rurală, inclusiv un nou plan 
de finanțare, la data la care derogarea nu
se mai aplică, în conformitate cu al doilea
paragraf, sau dacă planul de finanțare 
notificat nu este în conformitate cu ratele 
maxime prevăzute la alineatele (3), (4) 
și (5) din prezentul articol, ratele în cauză 
devin, în mod automat, aplicabile de la data 
respectivă.

Or. en

Justificare

Modificare sugerată de Consiliu.


