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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea completării sau a modificării 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat. Este foarte important ca, pe 
durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

(4) În vederea completării sau a modificării 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat. Este foarte important ca, pe 
durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu. La solicitarea 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, Curtea de Conturi poate 
emite un aviz referitor la aceste acte 
delegate, în temeiul articolului 287 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

Astfel, Parlamentul și Consiliul vor avea posibilitatea de a-și forma o părere pe baza 
expertizei tehnice furnizate de către Curtea de Conturi.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera l
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament dar care nu este 
imputabil direct implementării acestuia;

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament, generat indirect de 
implementarea acestuia;

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) „dezastru natural”: un eveniment natural 
de natură biotică sau abiotică, ce generează 
perturbări importante ale sistemelor de 
producție agricolă și ale structurilor 
forestiere, cauzând în cele din urmă 
importante daune economice sectoarelor 
agricol și forestier;

(r) „dezastru natural”: un eveniment natural 
de natură biotică sau abiotică, ce generează 
perturbări importante ale sistemelor de 
producție agricolă și ale structurilor 
forestiere, cauzând în cele din urmă 
importante daune economice sectoarelor 
agricol sau forestier;

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „eveniment catastrofal”: un eveniment 
neprevăzut de natură biotică sau abiotică, 
provocat de acțiunea oamenilor, care 
generează perturbări importante ale 
sistemelor de producție agricolă și ale 
structurilor forestiere, cauzând în cele din 
urmă importante daune economice 
sectoarelor agricol și forestier;

(s) „eveniment catastrofal”: un eveniment 
neprevăzut de natură biotică sau abiotică, 
provocat de acțiunea oamenilor, care 
generează perturbări importante ale 
sistemelor de producție agricolă și ale 
structurilor forestiere, cauzând în cele din 
urmă importante daune economice 
sectoarelor agricol sau forestier;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) competitivitatea agriculturii; (1) competitivitatea agriculturii și 
silviculturii;

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) refacerea și conservarea biodiversității, 
inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 
activităților agricole de mare valoare 
naturală, precum și a stării peisajelor 
europene;

(a) refacerea și conservarea biodiversității, 
inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 
activităților în sisteme agricole de mare 
valoare naturală, precum și a stării 
peisajelor europene;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare dintre obiectivele și 
prioritățile Uniunii menționate la 
prezentul articol, Comisia definește un 
ansamblu precis de obiective generale și 
specifice și asigură controlul realizării 
lor.

Justificare

Această modificare reflectă solicitarea Parlamentului de a axa politica mai mult pe 
rezultatele acțiunilor UE și de a măsura realizarea lor.



PE489.357v03-00 6/13 AD\913102RO.doc

RO

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru identifică în mod 
clar, în programele sale naționale, nevoile 
sale în contextul priorităților Uniunii, 
precum și indicatori care să permită 
Comisiei să controleze obținerea
rezultatelor.

Justificare

Această modificare reflectă solicitarea Parlamentului de a axa politica mai mult pe 
rezultatele acțiunilor UE și de a măsura realizarea lor.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca regulă generală, Comisia și statele 
membre se asigură că sprijinul UE este 
orientat către zonele rurale care au cea 
mai mare nevoie de el.

Justificare

Această modificare reflectă solicitarea Parlamentului de a pune accentul mai mult pe 
rezultatele acțiunilor UE.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera n – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) desemnarea de către statul membru în 
cauză a tuturor autorităților menționate la 
articolul 72 alineatul (2) și, cu titlu 
informativ, o descriere sumară a structurii 

(i) desemnarea de către statul membru în 
cauză a tuturor autorităților menționate la 
articolul 72 alineatul (2) și o descriere a 
structurii de gestionare și de control, 
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de gestionare și de control; inclusiv posibilitatea de a verifica și 
controla măsurile și submăsurile de 
dezvoltare rurală; programul pentru 
dezvoltare regională poate fi aprobat cu 
condiția ca Comisia să constate că 
structura de gestionare și de control este 
eficientă și eficace; 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, împreună cu statele membre, 
instituie instrumente eficiente - inclusiv 
criterii de selecție clare și neambigue - cu 
scopul de a atenua riscul unei duble 
finanțări nereglementare din alte fonduri 
UE sau naționale.

Justificare

Proiectul de regulament asigură finanțarea a numeroase măsuri (noi) din surse precum 
FEADR sau din alte fonduri UE sau naționale. Această diversitate de surse de finanțare 
implică un risc ridicat de dublă finanțare nereglementară care trebuie atenuat.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (c) este egal cu 120 % din plata 
anuală primită de beneficiar în cadrul 
schemei pentru micii fermieri.

(7) Comisia clarifică într-o și mai mare 
măsură obiectivele acestei măsuri și 
stabilește criterii clare și metode eficiente 
de control cu scopul de a evita 
operațiunile abuzive.

Justificare

Conform proiectului de regulament, sprijinul acordat în baza acestei măsuri acoperă și 
plățile anuale pentru fermierii care, în momentul depunerii cererii de acordare a sprijinului, 
participă pentru cel puțin un an la schema pentru micii fermieri și se angajează să transfere 
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definitiv altui fermier întreaga lor exploatație și drepturile de plată corespunzătoare. Nu este 
clar ce se intenționează să se realizeze prin această măsură. Ea pare să fie un sprijin al 
venitului sau un regim de pensionare pentru fermierii care își transferă permanent 
exploatația. Motivul pentru care un astfel de sprijin ar trebui să fie finanțat de pilonul II este 
neclar. Prin urmare, dacă nu se furnizează clarificările necesare cu privire la obiectivele 
generale și specifice și dacă nu se stabilesc criterii clare și metode de control eficiente pentru 
a evita operațiunile abuzive efectuate de către fermierii care încearcă să obțină ajutorul, de 
exemplu prin transferul formal al exploatațiilor către un membru al familiei, se propune 
eliminarea acestei submăsuri.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale, inclusiv cu aspectele 
socio-economice conexe;

(f) studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural, al
siturilor cu valoare de mediu ridicată, al
satelor și al peisajelor rurale, inclusiv cu 
aspectele socio-economice conexe, precum 
și acțiuni de sensibilizare cu privire la 
aspectele de mediu;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în apropierea 
așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 
calității vieții sau al creșterii performanței 
de mediu a așezării respective.

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în interiorul și în 
apropierea așezărilor rurale, în scopul 
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 
performanței de mediu a așezării 
respective.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1



AD\913102RO.doc 9/13 PE489.357v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției IMM-
urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției IMM-
urilor sau la cele deja prevăzute în 
legislațiile statelor membre.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 
terenuri.

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri, 
precum și deținătorilor sau 
administratorilor publici de păduri care 
nu primesc finanțare din bugetele 
naționale. În cazuri justificate 
corespunzător, sprijinul poate fi acordat și 
altor gestionari de terenuri.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsuri pentru a delimita în mod 
clar obiectivele de la primul și al doilea 
pilon  al PAC și pentru a se garanta că 
decizia de finanțare a unei măsuri dintr-
un pilon se bazează pe contribuția măsurii 
la realizarea obiectivelor din cadrul 
pilonului.
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Justificare

Deși plățile directe din pilonul I sunt susceptibile să contribuie la veniturile fermelor, 
regulamentul privind dezvoltarea rurală (pilonul II) include, de asemenea, un instrument de 
stabilizare a veniturilor care asigură compensarea fermierilor care se confruntă cu scăderi 
dramatice ale veniturilor lor. Este necesar să se delimiteze în mod clar obiectivele de la 
pilonul I și pilonul II și să se asigure că decizia de finanțare a unei măsuri dintr-un pilon se 
bazează pe contribuția măsurii la realizarea obiectivelor din cadrul pilonului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre mențin nivelul 
eforturilor depuse în perioada de 
programare 2007-2013 și cheltuiesc cel 
puțin 25 % din contribuția totală a 
FEADR la fiecare program de dezvoltare 
rurală pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și pentru gestionarea 
terenurilor, prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin măsurile 
privind acordarea de plăți zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau 
cu alte constrângeri specifice.

Justificare

Pentru a realiza alocarea de resurse, astfel cum este precizată la considerentul 28, este 
necesară includerea textului considerentului în dispozițiile obligatorii.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă ajutorul se acordă pe baza unor 
costuri standard sau a unor costuri 
suplimentare și a pierderilor de venit, 
statele membre se asigură că toate calculele 

(2) Dacă ajutorul se acordă pe baza unor 
costuri standard sau a unor costuri 
suplimentare și a pierderilor de venit, 
statele membre se asigură că toate calculele 
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relevante sunt adecvate și exacte și că sunt 
realizate în prealabil printr-o metodă de 
calcul corectă, echitabilă și care poate fi 
verificată. În acest scop, un organism 
independent de autoritățile responsabile 
pentru realizarea calculelor și care dispune 
de expertiza corespunzătoare trebuie să 
furnizeze un certificat prin care să 
confirme caracterul adecvat și precizia 
calculelor. Certificatul trebuie inclus în 
programul de dezvoltare rurală.

relevante sunt adecvate și exacte și că sunt 
realizate în prealabil printr-o metodă de 
calcul corectă, echitabilă și care poate fi 
verificată. În acest scop, un organism 
independent de autoritățile responsabile 
pentru realizarea calculelor și care dispune 
de expertiza corespunzătoare trebuie să 
furnizeze un certificat prin care să 
confirme caracterul adecvat și precizia 
calculelor. Certificatul trebuie inclus în 
programul de dezvoltare rurală. Înainte de 
a aproba programele, Comisia se asigură 
că toate elementele relevante sunt incluse 
în calcule și că ipotezele și parametrii 
principali sunt adecvați.

Justificare

Această modificare reflectă problemele identificate de către Curte cu privire la stabilirea 
valorilor ajutoarelor (a se vedea punctul 97 din Raportul special 7/2011).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 75 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să demonstreze progresele și realizările 
politicii de dezvoltare rurală și să evalueze 
impactul, eficacitatea, eficiența și relevanța 
intervențiilor politicii de dezvoltare rurală;

(a) să evalueze în mod critic și obiectiv
progresele și realizările politicii de 
dezvoltare rurală și să evalueze impactul, 
eficacitatea, eficiența și relevanța 
intervențiilor politicii de dezvoltare rurală;

Justificare

Formularea inițială este prea prescriptivă.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Curtea de Conturi Europeană poate 
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emite un aviz referitor la actele delegate 
menționate la articolele 2 alineatul (2), 6 
alineatul (2), 12 alineatul (2), 15 alineatul 
(5), 16 alineatul (9), 17 alineatul (4), 19 
alineatul (6), 20 alineatul (8), 21 alineatul 
(4), 22 alineatul (3), 23 alineatul (3), 29 
alineatul (10), 34 alineatul (4), 35 
alineatul (5), 36 alineatul (10), 37 
alineatul (4), 43 alineatul (2), 45 alineatul 
(3), 46 alineatul (6), 47 alineatul (6), 51 
alineatul (4) și 95, la solicitarea 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Justificare

Astfel, Parlamentul și Consiliul vor avea posibilitatea de a-și forma o părere pe baza 
expertizei tehnice furnizate de către Curtea de Conturi.
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