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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC reunește într-
un text de bază unic toate dispozițiile și cerințele care au ca obiectiv aplicarea uniformă a 
politicii agricole comune în scopul implementării eficiente a strategiei Europa 2020.

Propunerea de regulament este și trebuie să fie, prin însăși natura și scopul său, cât mai 
rațională cu putință și trebuie să definească fiecare fenomen din cadrul politicii agricole 
comune care merită să fie reglementat și fiecare acțiune și/sau activitate desfășurată în acest 
scop într-o manieră uniformă pe întreg teritoriul Uniunii.

Din acest motiv, mai ales din optica dezvoltării regionale, propunerea nu se pretează la 
modificări și/sau adăugări care i-ar putea submina misiunea și rezultatul.

În acest context, s-a optat pentru o mai bună focalizare asupra principalilor destinatari ai 
politicii agricole comune, adică agricultorii și comunitățile rurale, și pentru o abordare 
centrată pe necesitățile specifice ce decurg din particularitățile locale și teritoriale.

În special, s-a încercat să se raționalizeze și să se eficientizeze latura instituțională a PAC și să 
se reducă sau să se elimine poverile inutile impuse agricultorilor.  Chiar dacă regulamentul 
prevede că agențiile de plată sunt responsabile de propria ineficiență și precizează în ce 
măsură sunt responsabile, acest lucru nu se traduce automat prin ușurarea poverii care le 
revine beneficiarilor. De fapt, într-o perioadă caracterizată de o puternică volatilitate a piețelor 
agricole și de restricții economice, întârzierea plăților poate constitui o povară inadecvată 
asupra întreprinderilor, a căror putere de negociere și situație financiară ar putea fi slăbite din 
cauza unor factori care nu țin de propria capacitate de a-și gestiona activitatea.

De asemenea, s-a încercat orientarea criteriilor de aplicare a sistemului de consiliere agricolă 
spre acele întreprinderi și agricultori care necesită mai mult decât altele o orientare rațională și 
competentă în materie de gestionare a întreprinderii agricole.  Acest demers are ca scop 
orientarea sectorului agricol spre o raționalizare motivată, și nu forțată, în special în acele 
regiuni rurale în care zonele rurale sunt încă populate și în care agricultura mai reprezintă încă 
un factor cultural și o sursă de vitalitate și de bogăție, chiar dacă nu de natură monetară. 

Totodată, s-a încercat să se încurajeze avantajele de care comunitățile beneficiază împreună, 
și nu comportamentele individuale inadecvate sau frauduloase, care deseori conduc la situații 
de criză și care, într-o manieră decisivă și persistentă, discreditează eforturile depuse în 
teritoriul de referință.

În sfârșit, s-a urmărit reorientarea obiectivelor de monitorizare spre indicatorii economici, 
care integrează și traduc rezultatele politicii agricole comune în modul cel mai eficient, astfel 
încât să se ofere o imagine cât mai realistă cu putință a efectelor aplicării politicii agricole a 
UE.  În acest sens, s-a considerat oportună monitorizarea unor variabile suplimentare, cum ar 
fi: accesul pe piață, procesele de formare și stabilitatea prețurilor, difuzarea economiei 
contractuale agricole,  rata difuzării, producția și utilizarea de energie din surse regenerabile 
de energie în sectorul agricol și în comunitățile rurale, dezvoltarea teritorială echilibrată, cel 
puțin la nivel regional, mobilitatea socială, dinamica demografică, depopularea, veniturile (nu 
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neapărat provenite din sectorul agricol) și sărăcia în zonele 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 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta beneficiarii să 
conștientizeze în mai mare măsură legătura 
dintre practicile agricole și gestionarea 
fermelor, pe de o parte, și standardele 
legate de mediu, schimbările climatice, 
bunele condiții agricole ale terenurilor, 
siguranța alimentară, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 
necesar ca statele membre să instituie un 
sistem cuprinzător de consiliere agricolă 
care să ofere consiliere beneficiarilor. 
Acest sistem de consiliere agricolă nu 
trebuie în niciun caz sa afecteze obligația și 
responsabilitatea beneficiarilor de a 
respecta standardele respective. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
asigure o separare clară între consiliere și 
controale.

(10) Pentru a ajuta beneficiarii să 
conștientizeze în mai mare măsură legătura 
dintre practicile agricole specifice, 
compatibile și preferabile în sectorul de 
referință și gestionarea fermelor, pe de o 
parte, și standardele legate de mediu, 
schimbările climatice, bunele condiții 
agricole ale terenurilor, siguranța 
alimentară, sănătatea publică, sănătatea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 
necesar ca statele membre să instituie un 
sistem cuprinzător de consiliere agricolă 
care să ofere consiliere beneficiarilor. 
Acest sistem de consiliere agricolă nu 
trebuie în niciun caz sa afecteze obligația și 
responsabilitatea beneficiarilor de a 
respecta standardele respective. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
asigure o separare clară între consiliere și 
controale.

Or. it

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Sistemul de consiliere agricolă trebuie (11) Sistemul de consiliere agricolă trebuie 
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să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul trebuie să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune. În sfârșit, 
sistemul trebuie să cuprindă anumite 
elemente legate de atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, 
biodiversitate, protecția apelor, notificarea 
bolilor animalelor și plantelor și inovare, 
precum și de dezvoltarea durabilă a 
activității economice a fermelor mici.

să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul trebuie să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune1. În sfârșit, 
sistemul ar trebui să cuprindă anumite 
elemente legate de atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, 
biodiversitate, implicațiile utilizării 
semințelor de OMG și a produselor 
derivate, protecția apelor, notificarea 
bolilor animalelor și plantelor și inovare, 
precum și de dezvoltarea durabilă a 
activității economice a fermelor mici.

Or. it

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Intrarea beneficiarilor în sistemul de 
consiliere agricolă trebuie să fie 
facultativă. Trebuie să li se permită tuturor 
beneficiarilor să participe la sistem, chiar 
dacă nu primesc sprijin în cadrul PAC. 
Totuși, statele membre pot stabili criterii de 
prioritate. Având în vedere natura 
sistemului, este oportun ca informațiile 
obținute în cursul activității de consiliere să 
fie tratate în mod confidențial, cu excepția 
cazurilor de încălcare gravă a dreptului 
Uniunii sau a celui național. Pentru a se 
asigura eficiența sistemului, consilierii 

(12) Intrarea beneficiarilor în sistemul de 
consiliere agricolă trebuie să fie 
facultativă. Trebuie să li se permită tuturor 
beneficiarilor să participe la sistem, chiar 
dacă nu primesc sprijin în cadrul PAC. 
Totuși, statele membre pot stabili criterii de 
prioritate, în special pentru agricultorii 
care altfel ar putea rămâne excluși și care 
au mai mult nevoie de o orientare 
competentă, în special în zonele 
caracterizate de microparcelare agrară. 
Având în vedere natura sistemului, este 
oportun ca informațiile obținute în cursul 
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trebuie să fie calificați în mod 
corespunzător și să beneficieze de formare 
periodică.

activității de consiliere să fie tratate în mod 
confidențial, cu excepția cazurilor de 
încălcare gravă a dreptului Uniunii sau a 
celui național. Pentru a se asigura eficiența 
sistemului, consilierii trebuie să fie 
calificați în mod corespunzător și să 
beneficieze de formare periodică.

Or. it

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Resursele financiare necesare pentru a 
acoperi cheltuielile efectuate de agențiile 
de plăți acreditate în ceea ce privește 
FEGA trebuie puse de Comisie la 
dispoziția statelor membre sub forma unor 
rambursări pentru cheltuielile contabilizate 
efectuate de agențiile respective. Până la 
momentul plății acestor rambursări, sub 
forma unor plăți lunare, resursele 
financiare trebuie mobilizate de statele 
membre în conformitate cu nevoile 
agențiilor de plăți acreditate. Costurile cu 
personalul și costurile administrative ale 
statelor membre și ale beneficiarilor 
implicați în executarea PAC trebuie 
suportate de către aceștia.

(13) Resursele financiare necesare pentru a 
acoperi cheltuielile efectuate de agențiile 
de plăți acreditate în ceea ce privește 
FEGA trebuie puse de Comisie la 
dispoziția statelor membre sub forma unor 
rambursări pentru cheltuielile contabilizate 
efectuate de agențiile respective. Până la 
momentul plății acestor rambursări, sub 
forma unor plăți lunare, resursele 
financiare trebuie mobilizate de statele 
membre în conformitate cu nevoile 
agențiilor de plăți acreditate. Pentru 
eficientizarea funcționării agențiilor de 
plată, costurile cu personalul și costurile 
administrative ale statelor membre
implicate în executarea PAC trebuie 
suportate de către acestea.

Or. it
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajutoarele din partea Uniunii trebuie 
plătite la timp către beneficiari, astfel încât 
aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor limită de efectuare a plăților 
stabilite în legislația Uniunii ar putea crea 
dificultăți serioase pentru beneficiari și 
periclita anualitatea bugetului Uniunii. Prin 
urmare, cheltuielile efectuate fără 
respectarea termenelor de plată trebuie 
excluse de la finanțarea din partea Uniunii. 
Pentru a respecta principiul 
proporționalității, Comisia trebuie să poată 
prevedea excepții de la această regulă 
generală. Acest principiu, prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 trebuie 
menținut și aplicat atât în cazul FEGA, cât 
și în cazul FEADR. Dacă plătesc cu 
întârziere, statele membre trebuie să 
adauge, pe cheltuiala lor, dobânzi la 
cuantumul principal, pentru a compensa 
beneficiarii. O astfel de dispoziție ar putea 
crea un stimulent pentru ca statele membre 
să respecte în mai mare măsură termenele 
de plată, iar beneficiarii ar putea fi mai 
siguri că vor fi plătiți la timp sau, cel puțin, 
că vor primi compensații în cazul unor plăți 
întârziate.

(25) Ajutoarele din partea Uniunii trebuie 
plătite la timp către beneficiari, astfel încât 
aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor limită de efectuare a plăților 
stabilite în legislația Uniunii ar putea crea 
dificultăți serioase pentru beneficiari și 
periclita anualitatea bugetului Uniunii. Prin 
urmare, cheltuielile efectuate fără 
respectarea termenelor de plată trebuie 
excluse de la finanțarea din partea Uniunii. 
Pentru a respecta principiul 
proporționalității, Comisia trebuie să poată 
prevedea excepții de la această regulă 
generală. Acest principiu, prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 trebuie 
menținut și aplicat atât în cazul FEGA, cât 
și în cazul FEADR. Dacă plătesc cu 
întârziere, statele membre trebuie să 
adauge, pe cheltuiala lor, dobânzi la 
cuantumul principal, pentru a compensa 
beneficiarii, iar creditele temporare 
corespunzătoare trebuie să figureze 
printre activele beneficiarilor. O astfel de 
dispoziție ar putea crea un stimulent pentru 
ca statele membre să respecte în mai mare 
măsură termenele de plată, iar beneficiarii 
ar putea fi mai siguri că vor fi plătiți la 
timp sau, cel puțin, că vor primi 
compensații în cazul unor plăți întârziate.

Or. it

Justificare

Timpul de efectuare a plăților pentru beneficiari este de o importanță deosebită, indiferent 
dacă e vorba de întreprinderi agricole sau de alte întreprinderi sau furnizori de servicii. Din 
acest motiv, pentru a proteja economia locală, creditele devenite exigibile trebuie să poată fi 
contabilizate printre activele întreprinderii, dat fiind faptul că implică un grad de certitudine 
mai mult decât rezonabil.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) punerea sub sechestru a 
întreprinderii sau a unei părți a acesteia 
din cauza alocării eronate de fonduri prin 
anunțuri publice, ulterior declarate 
neconforme cu legislația UE.

Or. it

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agențiile de plăți sunt departamente 
sau organisme speciale ale statelor 
membre, responsabile cu gestionarea și 
controlul cheltuielilor menționate la 
articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5.

(1) Agențiile de plăți sunt departamente 
sau organisme […] ale statelor membre 
sau ale regiunilor, responsabile de
gestionarea și controlul, în limita 
respectivelor organizații, al cheltuielilor 
menționate la articolul 4 alineatul (1) și la 
articolul 5.

Or. it

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 

(1) Organismul de certificare este un 
organism terț de audit public sau privat
însărcinat de statul membru în urma unui 
anunț public internațional, care furnizează 
un aviz redactat în conformitate cu 
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exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare.

standardele de audit acceptate la nivel 
internațional, pe baza controalelor bazate 
pe risc și ținând seama de performanțele 
anterioare ale statului membru sau 
regiunii în cauză, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare.

Or. it

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie un sistem de 
consiliere a beneficiarilor în domeniul 
gestionării terenurilor și fermelor (denumit 
în continuare „sistemul de consiliere 
agricolă”), operat de unul sau mai multe 
organisme desemnate. Organismele 
desemnate pot fi publice sau private.

(1) Statele membre sau regiunile instituie 
un sistem de consiliere a beneficiarilor în 
domeniul gestionării terenurilor și fermelor 
(denumit în continuare „sistemul de 
consiliere agricolă”), operat de unul sau 
mai multe organisme desemnate. 
Organismele desemnate pot fi publice sau 
private, de preferință având o legătură cu 
instituțiile academice sau centrele de 
cercetare.

Or. it

Justificare

În conformitate cu regionalizarea PAC, ar fi inoportună desemnarea unui singur organism la 
nivel național, mai ales în cazul în care teritoriul național prezintă specificități marcate 
geomorfologice, pedoclimatice, agrare, culturale, legate de dimensiunea teritoriului. În plus, 
ar putea fi oportun să se încerce raționalizarea activității prin stabilirea unei legături directe 
cu academiile și institutele de cercetare, pentru a familiariza personalul academic (inclusiv 
cercetătorii la diferite niveluri) cu problemele întreprinderilor.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I la 
prezentul regulament;

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, implicațiile utilizării 
semințelor de OMG și ale produselor 
derivate, de biodiversitate, de protecția 
apelor, de notificarea bolilor animalelor și 
plantelor și de inovare, cel puțin astfel cum 
sunt stabilite în anexa I la prezentul 
regulament;

Or. it

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 
categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă. 
Cu toate acestea, statele membre se asigură 
că se acordă prioritate fermierilor al căror 
acces la un serviciu de consiliere diferit de 
sistemul de consiliere agricolă este cel mai 
limitat.

Totuși, statele membre stabilesc, în 
conformitate cu criterii obiective, 
categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă. 
Cu toate acestea, statele membre se asigură 
că se acordă prioritate fermierilor al căror 
acces la un serviciu de consiliere diferit de 
sistemul de consiliere agricolă este cel mai 
limitat, în special pentru agricultorii care 
altfel ar putea rămâne excluși și care au 
mai mult nevoie de o orientare 
competentă, în special în zonele 
caracterizate de microparcelare agrară.

Or. it
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv.
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv.
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 3 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

Or. it

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare atât în interiorul 
Uniunii cât și în afara ei, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu asupra politicii 
menționate.

Trebuie furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare atât în interiorul 
Uniunii cât și în afara ei, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu asupra politicii 
menționate; aceste informații trebuie să 
poată să fie orientate spre obiective 
specifice și să abordeze teme și probleme 
care pot chiar să se limiteze la zone 
teritoriale specifice.

Or. it
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește plata pe suprafață, 
fiecare stat membru stabilește dimensiunea 
minimă a parcelelor agricole pentru care se 
pot depune cereri. Totuși, dimensiunea 
minimă nu poate depăși 0,3 hectare.

În ceea ce privește plata pe suprafață, 
fiecare stat membru stabilește dimensiunea 
minimă a parcelelor agricole pentru care se 
pot depune cereri. Totuși, dimensiunea 
minimă nu poate fi mai mică de 0,3 
hectare.

Or. it

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 93 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele privind ecocondiționalitatea sunt 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare din cadrul legislației Uniunii și 
standardele privind bunele condiții agricole 
și de mediu ale terenurilor stabilite la nivel 
național, enumerate în anexa II, referitoare 
la următoarele domenii:

Normele privind ecocondiționalitatea sunt 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare din cadrul legislației Uniunii și 
standardele privind bunele condiții agricole 
și de mediu ale terenurilor stabilite la nivel 
național la propunerea regiunilor și 
compatibile cu specificul teritorial local; 
acestea sunt enumerate în anexa II, 
referitoare la următoarele domenii:

Or. it
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II.

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau, unde este oportun, la nivel
regional, pe baza evaluărilor sprijinite de 
date științifice, standarde minime pentru 
beneficiari în ceea ce privește bunele 
condiții agricole și de mediu, pe baza 
anexei II, ținând seama de caracteristicile 
specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv 
de condițiile pedologice și climatice, de 
sistemele agricole existente, de utilizarea 
terenurilor, de definiția și de modificarea 
peisajului, inclusiv în urma unor 
calamități naturale cum ar fi inundațiile 
sau incendiile, de rotația culturilor, de 
practicile agricole și de structurile 
fermelor. Statele membre nu definesc 
cerințe minime care nu sunt stabilite în 
anexa II.

Or. it

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10% din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 10% din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99. Resursele la care se referă 
prezentul alineat rămân, după caz, la 
dispoziția regiunilor competente și pot fi 
alocate pentru intervenții legate de 
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infrastructura rurală. 

Or. it

Justificare

Resursele provenite din comportamentele neconforme ale unor beneficiari care pot periclita 
succesul acțiunilor întreprinderilor din comunitățile regionale la diferite niveluri ar trebui 
reinvestite, în conformitate cu cerințele referitoare la utilizarea specifică a încasărilor, în 
avantajul comunităților în cauză.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producția viabilă de produse alimentare, 
acordând o atenție deosebită veniturilor 
agricole, productivității agricole și 
stabilității prețurilor;

(a) producția viabilă de produse alimentare, 
acordând o atenție deosebită veniturilor 
agricole, productivității agricole, accesului 
pe piață, proceselor de formare, stabilității 
prețurilor și difuzării economiei 
contractuale agricole;

Or. it

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice, acordând o atenție 
deosebită emisiilor de gaze cu efect de 
seră, biodiversității, solului și apei;

(b) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice, acordând o atenție 
deosebită ratei difuzării, producției și 
utilizării de energie din surse regenerabile 
în sectorul agricol și în sectorul agricol și 
în comunitățile rurale emisiilor de gaze cu 
efect de seră, biodiversității, solului și apei;

Or. it
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea teritorială echilibrată,
acordând o atenție deosebită ocupării 
forței de muncă în mediul rural, creșterii
economice și sărăciei în zonele rurale.

(c) dezvoltarea teritorială echilibrată cel 
puțin la nivel regional, acordându-se o 
atenție deosebită dezvoltării rurale, 
creșterii, mobilității sociale, dinamicii 
demografice, suprapopulării, veniturilor
și sărăciei în zonele rurale.

Or. it


