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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Plățile directe pentru fermieri reprezintă o componentă esențială a PAC și constituie o 
prioritate deosebită în actuala reformă. Reforma încearcă să echilibreze ajutorul pentru venit 
cu noile provocări publice integrând obligațiile ecologice printr-o puternică componentă de 
mediu în primul pilon. Asigurarea unor avantaje ecologice și climatice constituie o justificare 
în plus pentru sprijinirea veniturilor fermierilor, întrucât încearcă să garanteze că toți fermierii 
vor aborda aceste aspecte. În plus, vor fi protejate interesele financiare ale Uniunii. 

Dat fiind faptul că politica agricolă comună a devenit mai complexă de-a lungul timpului, 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 bine orientate pentru a se asigura o gestionare solidă a 
fondurilor Uniunii în vederea livrării unor produse publice esențiale printr-o politică agricolă 
comună multifuncțională. 

Propunerea Comisiei are scopul de a stabili opțiuni de politică generale destinate să răspundă 
provocărilor viitoare cu care se vor confrunta agricultura și zonele rurale și să îndeplinească 
obiectivele stabilite pentru PAC, și anume producția alimentară fiabilă, gestionarea durabilă a 
resurselor naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și dezvoltarea teritorială 
echilibrată.

Pe scurt, Comisia propune ca 30% din plățile directe să fie corelate de acum înainte de 
cerințele de ecologizare, urmărindu-se asigurarea faptului că toate fermele vor desfășura 
activități benefice mediului și climei. În plus, pentru micii agricultori s-a propus un sprijin 
special pentru a simplifica sprijinul acordat acestora, sub forma unui sprijin suplimentar 
pentru fermierii tineri, pentru a stimula mai mulți fermieri tineri să se alăture acestui sector 
sau să nu îl părăsească. De asemenea, s-a propus un sistem opțional de plăți pentru zonele mai 
puțin favorizate recunoscându-se importanța acestor zone. Pentru a răspunde apelurilor făcute 
pentru mai multă echitate, Comisia a propus plafonarea plăților directele destinate fermelor 
care beneficiază de sume mari din acestea, precum și reducerea diferențelor dintre plățile 
directe primite de fermieri din state membre diferite. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, 
Comisia introduce anumite modificări la cerințele GAEC și SMR. 

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

Prezentul aviz are la bază sumele 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 va trebui să fie 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
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este necesar ca sumele alocate 
politicii agricole comune în bugetul 2013 
să fie cel puțin menținute la același nivel 
în următoarea perioadă de programare 
financiară. Vor fi necesare resurse 
financiare adecvate pentru a putea face 
față provocărilor legate de securitatea 
alimentară, protecția mediului, 
schimbările climatice și de echilibrul 
teritorial într-o Uniune Europeană 
extinsă, precum și pentru a permite PAC 
să contribuie la succesul Strategiei UE 
2020.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Plafonul de la rubrica 2

Sumele alocate politicii agricole comune 
în bugetul 2013 sunt cel puțin menținute 
la același nivel în următoarea perioadă de 
programare financiară. Vor fi necesare 
resurse financiare adecvate pentru a 
putea face față provocărilor legate de 
securitatea alimentară, protecția 
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mediului, schimbările climatice și de 
echilibrul teritorial într-o Uniune 
Europeană extinsă, precum și pentru a 
permite PAC să contribuie la succesul 
Strategiei UE 2020.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10% din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 25% din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
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2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR] cu condiția ca cel puțin un 
procent de 20% să rămână disponibil în 
cadrul FEADR. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, 
în cazul aplicării articolului 20, la nivel 
regional. În cazul aplicării plății plata la 
nivel regional, statele membre utilizează 
în fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se 
calculează prin împărțirea plafonului 

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol pentru fiecare drept.
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regional corespunzător, stabilit în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2), 
la plafonul determinat în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (1).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice sumă națională neutilizată în 
conformitate cu prezentul capitol se 
utilizează pentru finanțarea măsurilor în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005, pentru măsuri de agromediu.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Toate fondurile rezultate din 
reducerea primei de bază sau din plata de 
penalități în temeiul prezentului capitol și 
al articolelor 30, 31 și 32 din cauza 
neconformității rămân în statele membre 
și în regiunile în care au fost generate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Orice sumă acumulată ca urmare a 
reducerii sau a penalităților aplicate 
pentru neconformitate în temeiul 
prezentului articol și în temeiul articolelor 
30, 31 și 32 rămâne în statul membru și în 
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regiunea în care a fost generată.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Creditele neutilizate din plafonul 
național al statelor membre, care au fost 
desemnate pentru finanțarea plăților 
menționate în prezentul capitol, rămân în 
statele membre și se utilizează pentru 
măsuri privind agromediul și clima, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
.../20xx (FEADR).
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