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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce privește anumite dispoziții 
referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă 
cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea 
lor financiară
(COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0481),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 42 și 43 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0218/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate adresate Președintelui său de parlamentele naționale 
privind conformitatea proiectului de act legislativ cu principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 
Comisiei pentru control bugetar, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.



PE472.049v01-00 6/7 PR\876275RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca o consecință a crizei financiare și bugetare, unele state membre se confruntă cu 
constrângeri bugetare care le-ar putea împiedica să-și îndeplinească angajamentele luate în 
contextul programelor comunitare cofinanțate (Fondul structural și Fondul de coeziune, 
FEADR și Fondul european pentru pescuit). 

Statele membre riscă să piardă sprijinul comunitar obținut prin FEADR, cu excepția cazului în 
care dovedesc cheltuirea finanțării publice naționale corespondente în conformitate cu 
articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cel târziu doi ani după anul prevăzut inițial 
pentru efectuarea plății (regula n+2). 

În acest context, Comisia propune majorarea temporară a ratei maxime de cofinanțare a 
Uniunii pentru programele în derulare din statele membre care primesc sprijin prin MESF 
(Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului, în momentul de față fiind vorba de Grecia, 
Irlanda și Portugalia), precum și prin mecanismul de asistență financiară pentru balanțele de 
plăți ale statelor membre care nu fac parte din zona Euro (Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului, în momentul de față fiind vorba de Letonia și România). Această majorare 
temporară a cofinanțării comunitare, acordată la cererea statului membru respectiv, ar reduce 
cuantumul finanțării naționale corespondente necesare pentru exercițiile financiare 2011 și 
2012. Prin urmare, acest lucru ar ajuta la disponibilizarea fondurilor programate pentru 
economia rurală și ar contribui la redresarea economică generală a acestor state membre. 

Cofinanțare
a UE 
maximă 
curentă 

Rata maximă 
de cofinanțare 
propusă

Diferență

Axele 1 și 3 75 % 95 % + 20 %Regiuni eligibile în 
temeiul obiectivului de 
convergență

Axele 2 și 4 80 % 95 % + 15 %

Măsuri luate în 
temeiul articolului 
16a (bilanțul de 
sănătate)

90 % 95 % +  5 %

Axele 1 și 3 50 % 85 % + 35 %Alte regiuni 
Axele 2 și 4 55 % 85 % + 30 %
Măsuri luate în 
temeiul articolului 
16a (bilanțul de 
sănătate)

75 % 85 % + 10 %

Axele 1 și 3 85 % 95 % + 10 %Regiunile 
ultraperiferice/ 
insulele din Marea 
Egee 

Axele 2 și 4 85 % 95 % + 10 %
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Propunerea Comisiei nu prevede credite de angajament suplimentare în decursul perioadei de 
programare. În loc de aceasta, creditele de plată suplimentare necesare pentru finanțarea 
majorării sprijinului acordat de UE sunt „alimentate anticipat” din cadrul exercițiului financiar 
2013 spre exercițiile financiare 2011 și 2012. 

Prin urmare, nu se poate exclude un anume risc de reducere totală a sumei totale programate. 
Totuși, riscul pare să fie neglijabil în comparație cu riscul de a pierde complet plățile 
europene în exercițiile financiare 2011 și 2012 din cauza lipsei fondurilor naționale1. 

Prin urmare, raportorul sugerează, în interesul economiilor rurale din statele membre 
implicate și în interesul economic mai larg al Uniunii Europene ca întreg, sprijinirea 
propunerii Comisiei și accelerarea procedurii legislative de o manieră care să-i permită 
intrarea în vigoare înainte de sfârșitul anului 2011.

                                               
1 Examinarea următorului exemplu imaginar ar putea fi de folos: 
În cadrul regulamentului actual, un stat membru care a plătit 100 milioane EUR unor beneficiar ar fi rambursat 
de către Comisie cu o sumă totală de 75 milioane EUR (la o rată de cofinanțare de 75%). În temeiul propunerii 
de modificare, același stat membru ar fi rambursat cu 95 milioane EUR (în regiunile de convergență sau 
ultraperiferice). 
Pe de altă parte, dacă statul membru respectiv poate plăti doar 5 milioane EUR în anul respectiv (de ex. 2012) și 
dacă propunerea Comisiei nu este adoptată, suma programată totală ar fi redusă cu 80% (la 20 milioane EUR, 
din care doar 15 milioane EUR ar fi rambursate de Comunitate). 


