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JUSTIFICARE SUCCINTĂ
Tratatul face o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter
legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente
neesențiale ale actului legislativ și competențele conferite Comisiei de a adopta condiții
unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii.
Legislatorul încredințează Comisiei sarcina de a adăuga elementele suplimentare necesare
pentru funcționarea corespunzătoare a regimului propus de legislator. Pentru a asigura
aplicarea uniformă a regimului în statele membre, legislatorul i-a acordat Comisiei
competențe de punere în aplicare.
Raportorul consideră că prezentul text, care modifică Regulamentul 1659/2005 își
îndeplinește scopul în mod corespunzător. Cu toate acestea, raportorul propune trei
amendamente în care subliniază necesitatea de a consolida guvernanța în acest domeniu,
insistând asupra participării depline a părților interesate și reprezentanților regionali la luarea
tuturor deciziilor.
În special, raportorul consideră că trebuie realizat un echilibru solid între nevoile legate de
mediu și cele economice.
AMENDAMENTELE
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 – act de modificare
Considerentul 13
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Utilizarea serviciilor de consiliere
trebuie să ajute fermierii să evalueze
performanțele exploatațiilor lor agricole și
să identifice îmbunătățirile necesare, ținând
seama de cerințele legale în materie de
gestionare și de bunele condiții agricole și
de mediu prevăzute de Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie
2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori în cadrul politicii agricole
comune și de instituire a anumitor sisteme
de ajutor pentru agricultori, precum și de
normele comunitare privind securitatea

(13) Utilizarea serviciilor de consiliere
trebuie să ajute fermierii să evalueze
performanțele exploatațiilor lor agricole și
să identifice îmbunătățirile necesare, ținând
seama de cerințele legale în materie de
gestionare și de bunele condiții agricole și
de mediu prevăzute de Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie
2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori în cadrul politicii agricole
comune și de instituire a anumitor sisteme
de ajutor pentru agricultori, precum și de
normele comunitare privind securitatea
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muncii. Ținând seama de faptul că ajutorul
pentru utilizarea serviciilor de consiliere
este deja disponibil de câțiva ani, trebuie
facilitată o utilizare mai personalizată, care
să reflecte mai fidel nevoile individuale ale
beneficiarului.

muncii. Ținând seama de faptul că ajutorul
pentru utilizarea serviciilor de consiliere
este deja disponibil de câțiva ani, trebuie
facilitată o utilizare mai personalizată, care
să reflecte mai fidel nevoile individuale ale
beneficiarului. Statele membre ar trebui
încurajate să creeze platforme de
consiliere online pentru agricultori, cu
ajutorul benzii largi. Ar trebui, de
asemenea, să fie încurajată utilizarea de
către agricultori a tuturor serviciilor de
consiliere oferite de autoritățile regionale
și locale care promovează utilizarea
tehnologiei informației.
Or. en

Justificare
Instrumentul de consiliere online oferă o oportunitate unică statelor membre de a comunica
cu agricultorii aflați în zone îndepărtate. Accesul mai bun al agricultorilor la serviciile de
internet, cum ar fi banda largă, este o cerință esențială a dezvoltării economice.
Amendamentul 2
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Articolul 10 din Directiva 92/43/CEE
a Consiliului din 21 mai 1992 privind
conservarea habitatelor naturale și a
speciilor de faună și floră sălbatică solicită
statelor membre să depună eforturi, în
vederea îmbunătățirii coerenței ecologice a
rețelei Natura 2000, pentru a încuraja
gestionarea caracteristicilor peisajului care,
prin structura lor lineară și continuă sau
prin funcția lor de puncte de trecere, sunt
elemente esențiale pentru migrarea,
răspândirea și schimbul genetic al speciilor
sălbatice. Aceste zone trebuie să devină
eligibile pentru plățile Natura 2000. Pentru
a se asigura faptul că plățile continuă să fie
utilizate în primul rând pentru siturile
Natura 2000 desemnate, este totuși

(17) Articolul 10 din Directiva 92/43/CEE
a Consiliului din 21 mai 1992 privind
conservarea habitatelor naturale și a
speciilor de faună și floră sălbatică solicită
statelor membre să depună eforturi, în
vederea îmbunătățirii coerenței ecologice a
rețelei Natura 2000, pentru a încuraja
gestionarea caracteristicilor peisajului care,
prin structura lor lineară și continuă sau
prin funcția lor de puncte de trecere, sunt
elemente esențiale pentru migrarea,
răspândirea și schimbul genetic al speciilor
sălbatice. Aceste zone trebuie să devină
eligibile pentru plățile Natura 2000. Pentru
a se asigura faptul că plățile continuă să fie
utilizate în primul rând pentru siturile
Natura 2000 desemnate, este totuși
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adecvată limitarea proporției zonelor
respective comparativ cu zonele
Natura 2000 desemnate.

adecvată limitarea proporției zonelor
respective comparativ cu zonele
Natura 2000 desemnate. Acționând astfel,
autoritățile locale și regionale ar trebui să
stabilească un echilibru între dispozițiile
legate de mediu și nevoile în materie de
dezvoltare locală.
Or. en
Justificare

Pentru a evita discrepanțele între dispozițiile legate de mediu și dezvoltarea la nivel local,
trebuie găsit un compromis astfel încât să fie abordate atât preocupările privind investițiile
de ordin economic, cât și protecția mediului.
Amendamentul 3
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 19
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Fiecare stat membru trebuie să
înființeze o rețea rurală națională. Pentru a
se asigura că diferitele rețele rurale
naționale sunt constituite în mod coerent și
uniform, Comisia trebuie să stabilească,
prin intermediul actelor de punere în
aplicare, detaliile privind înființarea și
funcționarea acestor rețele.

(19) Fiecare stat membru trebuie să
înființeze o rețea rurală națională care ar
trebui să includă reprezentanți naționali,
regionali și locali. Pentru a se asigura că
diferitele rețele rurale naționale sunt
constituite în mod coerent și uniform,
Comisia trebuie să stabilească, prin
intermediul actelor de punere în aplicare,
detaliile privind înființarea și funcționarea
acestor rețele.
Or. en

Justificare
Este important să se stabilească nu numai relația dintre fiecare stat membru și rețeaua sa
rurală națională, dar și faptul că fiecare rețea rurală națională trebuie să fie alcătuită din
reprezentanți naționali, regionali și locali pentru a asigura un contact strâns cu nevoile
cetățenilor.
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