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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Aspectul dezvoltării rurale al PAC rămâne o componentă esențială și constituie o prioritate 
deosebită în actuala reformă. Reforma încearcă să-și mențină structura bazată pe doi piloni, în 
care bugetul alocat fiecărui pilon va fi menținut în termeni nominali la nivelul din 2013, iar 
accentul se va pune în mod clar pe obținerea de rezultate în privința priorităților-cheie ale UE. 
PAC ar trebui să rămână o politică de importanță strategică pentru a asigura cea mai eficace 
reacție la provocările din domeniul politicilor și cea mai eficientă utilizare a resurselor 
bugetare. Instrumentele din cadrul pilonului II ar trebui să ofere statelor membre o marjă de 
manevră mai mare pentru adaptarea soluțiilor la specificul local. 

Întrucât PAC a devenit mai complexă de-a lungul anilor, o mai bună reglementare și o 
reducere semnificativă a birocrației pentru agricultori trebuie să constituie o componentă 
importantă a viitoarei PAC. Orice povară sau cheltuială administrativă nejustificată și 
excesivă pentru autoritățile naționale ar trebui evitată, mai ales având în vedere consolidarea 
fiscală de către statele membre și insuficiența resurselor. Este necesar ca toate cheltuielile să 
fie punctuale, pentru a se asigura o gestionare solidă a fondurilor Uniunii în vederea livrării 
unor produse publice esențiale printr-o PAC multifuncțională. În plus, reforma urmărește 
elaborarea unor instrumente eficiente și de lungă durată pentru creșterea eficienței din sectorul 
agricol.

Scopul propunerii Comisiei este de a stabili opțiuni de politică specifice pentru a răspunde 
provocărilor viitoare cu care se vor confrunta agricultura și zonele rurale și pentru a îndeplini 
obiectivele stabilite pentru PAC. Pentru abordarea teritorială a acestor aspecte, este prevăzută 
o consolidare a măsurilor de mediu, precum și o creștere a fondurilor. De asemenea, fondurile 
cheltuite în cadrul pilonului II ar trebui orientate mai mult către comunitatea agricolă. 

Pe scurt, Comisia propune ca dezvoltarea rurală să fie inclusă într-un cadru strategic comun 
împreună cu alte fonduri cu gestionare partajată ale UE, cu o abordare consolidată orientată 
spre rezultate și sub rezerva îndeplinirii unor condiții ex ante mai bune și mai clare. Pilonul II 
al PAC trebuie să colaboreze în mod coordonat și complementar atât cu pilonul I, cât și cu 
alte fonduri ale UE [în special cu Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), cu 
Fondul social european (FSE), cu Fondul de coeziune și cu Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (EMFF)]. Fondurile sunt plasate într-un cadru strategic comun (CSC) la 
nivelul UE, care va fi transpus în contracte de parteneriat la nivel național ce includ obiective 
comune și norme privind funcționarea lor. Prin stabilirea de norme comune pentru toate 
fondurile care funcționează într-un cadru strategic comun, proiectele vor deveni mai ușor de 
manevrat atât de către beneficiari, cât și de către autoritățile naționale și, în plus, se va facilita 
implementarea proiectelor integrate.

Este deosebit de important să se asigure respectarea cerințelor de interes public legate de 
acordarea plăților.  

Prezentul raport are la bază cuantumurile financiare globale alocate de Comisie pentru PAC în 
viitorul cadru financiar multianual. În cazul în care propunerea respectivă va suferi modificări 
fundamentale, conținutul prezentului aviz ar trebui revizuit.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

eliminat

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 

inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri

(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție

(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
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rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată

(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului 
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
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indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 

înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.
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