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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În paralel cu propunerea privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020, 
Comisia a prezentat un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ aplicabil politicii 
agricole comune (PAC) în perioada 2014-2020. S-au identificat în acest cadru trei provocări 
principale, și anume 1) producția alimentară viabilă; 2) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și politicile climatice; și 3) dezvoltarea teritorială echilibrată. După cum a afirmat 
Comisia, ambii piloni ai PAC vor fi esențiali pentru a răspunde în mod adecvat acestor 
aspecte care reprezintă totodată o preocupare majoră pentru regiunile și teritoriile europene. 
Noile norme privind plățile directe ar trebui să garanteze o distribuție echitabilă și durabilă a 
resurselor. 

Raportoarea sprijină fără rezerve ideea unei componente ambițioase de „ecologizare” a 
plăților directe acordate agricultorilor. Aceste plăți constituie unul dintre răspunsurile la 
actualele provocări sociale și de mediu.  Cu toate acestea, raportoarea consideră că actualele 
propuneri sunt prea timide pentru a antrena o trecere la sistemele agricole durabile avansate 
care sunt esențiale pentru o dezvoltare teritorială durabilă în zonele rurale. În această privință, 
raportoarea propune aplicarea de măsuri care să permită luarea în considerare de o manieră 
mai adecvată a teritoriilor rurale europene.

În ceea ce privește dezvoltarea regională, raportoarea afirmă necesitatea unui procent mai 
ridicat din plafoanele naționale anuale dedicate sprijinului suplimentar în favoarea dezvoltării 
rurale. Urmând aceeași logică, raportoarea se opune oricărei reduceri a sumelor destinate 
dezvoltării rurale.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată;
adoptarea de măsuri privind retransferarea 

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată;
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
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drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole 
benefice pentru climă și mediu; stabilirea 
plafonului anual al plății destinate zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale;
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac;
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. Competențele 
respective trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate punerii în aplicare a unui 
sistem agricol avansat, durabil și benefic, 
care combate și atenuează schimbările 
climatice și protejează mediul; stabilirea 
plafonului anual al plății destinate zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale;
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac;
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. Competențele 
respective trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
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unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care
aceștia nu trebuie împiedicați să 
primească ajutoare directe.

unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice. Fermierii mai mici cu fracțiune de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care
acestora ar trebui să li se garanteze 
acordarea de ajutoare directe.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Execuția plăților destinate 
sistemelor agricole durabile avansate, 
gestionării mediului și atenuării 
schimbărilor climatice la nivel regional, 
conform prevederilor prezentului 
regulament, poate fi însoțită de 
introducerea unor contracte teritoriale 
semnate între autoritățile regionale și 
fermieri. Contractele teritoriale permit 
aplicarea unor importante măsuri 
stimulative specifice, realizate în comun 
pe terenurile agricole eligibile, care 
vizează protejarea resurselor de apă, a 
biodiversității și a solurilor, în funcție de 
particularitățile locale și pe baza unor 
obiective partajate și cuantificabile.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) În situațiile în care producția 
agricolă și fermierii sunt afectați de 
urgențe sau de catastrofe naturale, 
Comisia Europeană poate adopta 
măsurile pe care le consideră necesare și 
justificabile pentru rezolvarea unor 
probleme specifice, prin derogare de la 
normele prezentului regulament.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 nu se aplică în regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii menționate la
articolul 349 din tratat, denumite în 
continuare „regiuni ultraperiferice” și nici 
plăților directe acordate în insulele mici din 
Marea Egee în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.

Articolele 10 și 11 nu se aplică în regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii menționate la
articolul 349 din tratat, denumite în 
continuare „regiuni ultraperiferice” și nici 
plăților directe acordate în insulele mici din 
Marea Egee în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierul activ Excluderea de la plățile directe

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
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plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice, economice și de mediu și 
potențialul agricol regional sau structura 
instituțională sau administrativă a acestora.
Pentru a evita diferențe semnificative în 
ceea ce privește alocarea regională a 
plăților, fiecare schemă de plată și 
definiție subiacentă fac obiectul unei 
evaluări ex-ante a impactului 
socioeconomic și de mediu.

Justificare

Există riscul major ca eforturile de dezvoltare locală și regională să fie împiedicate sau 
restricționate în cazul în care plățile istorice care generează o distribuție inechitabilă și 
nesustenabilă a resurselor ar continua să reprezinte valoarea de referință pentru plățile 
ulterioare.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Execuția plăților în beneficul sistemelor 
agricole durabile avansate, al gestionării 
mediului și al atenuării schimbărilor 
climatice la nivel regional, conform 
prevederilor articolelor 20 și 29, poate fi 
însoțită de introducerea unor contracte 
teritoriale semnate între autoritățile 
regionale și fermieri, în limita plafonului 
de 30% prevăzut la articolul 33. 
Contractele teritoriale permit aplicarea 
unor importante măsuri stimulative
specifice, realizate în comun pe terenurile 
agricole eligibile, care vizează protejarea 
resurselor de apă, a biodiversității și a 
solurilor, în funcție de particularitățile 
locale și pe baza unor obiective partajate 
și cuantificabile.
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(se introduce ca articol nou înaintea 
articolului 29)

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la
15 octombrie 2014.

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la o dată care 
urmează a fi stabilită de statele membre, 
dar nu mai târziu de:
1. 15 octombrie 2014, cu efect începând 
din 2014,
or
2. 15 octombrie 2015, cu efect începând 
din 2015.
Cu toate acestea, data fixată de statele 
membre nu poate fi anterioară ultimei zile 
de depunere a unei cereri pentru schema 
de plată de bază.

Justificare

Primul an de implementare a unui nou sistem, în special în statele membre în care înainte nu 
a existat sistemul bazat pe drepturi, ar putea cauza probleme atât fermierilor, cât și 
organelor administrative. Fermierii ar fi nevoiți să aleagă între două sisteme diferite, 
necunoscute. Prin urmare, pentru a asigura atingerea obiectivului mecanismului, 
participarea la schema pentru micii fermieri ar trebui să fie posibilă cel puțin încă o dată în 
cadrul perspectivei financiare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile care 
sunt în același timp necesare și justificabile 

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile care 
sunt în același timp necesare și justificabile 



AD\914917RO.doc 9/10 PE494.613v02-00

RO

pentru soluționarea în regim de urgență a 
unor probleme specifice. Măsurile 
menționate pot deroga de la dispozițiile 
prezentului regulament, dar numai în 
măsura și pentru perioada în care acest 
lucru este strict necesar. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

pentru soluționarea unor probleme 
specifice în situații de urgență sau în 
cazul unor catastrofe naturale care 
afectează producția agricolă și fermierii.
Măsurile menționate pot deroga de la 
dispozițiile prezentului regulament, dar 
numai în măsura și pentru perioada în care 
acest lucru este strict necesar. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).
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