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Punctul 1 b (nou) 

 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1b. ia act de declarațiile Comisiei anexate 

la prezenta rezoluție; 

Or. en 

Spre informare, declarațiile au următorul conținut: 

„Articolul 1 - Dezvoltare rurală 

 Prelungirea duratei PDR-urilor (DR – AM 43) 

Cheltuielile legate de programele de dezvoltare rurală 2014-2020 aprobate în 

conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 vor fi în 

continuare eligibile pentru contribuția din FEADR dacă aceasta este plătită 

beneficiarilor până cel târziu la 31 decembrie 2023. În ceea ce privește continuarea 

sprijinirii dezvoltării rurale după 2020, Comisia va lua o decizie în contextul propunerii 

sale pentru următorul CFM. 

 

 Gestionarea riscurilor (DR) 

Comisia își confirmă intenția de a examina funcționarea și eficiența instrumentelor de 

gestionare a riscurilor incluse în prezent în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în 

contextul propunerii sale privind modernizarea și simplificarea politicii agricole 

comune. 
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 Sancțiunile pentru Leader (DR) 

Comisia își confirmă intenția de a examina eficacitatea și proporționalitatea sancțiunilor 

pentru LEADER incluse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al 

Comisiei. 

Articolul 2 - Regulamentul orizontal 

 Rezerva pentru situațiile de criză (HZ – AMs 54-58) 

Comisia confirmă că funcționarea rezervei pentru situațiile de criză din sectorul agricol 

și rambursarea creditelor legate de disciplina financiară, prevăzute la articolul 25 și la 

articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, vor fi examinate în 

contextul pregătirilor pentru următorul CFM pentru a se permite o intervenție eficientă 

și în timp util în perioade de criză a pieței. 

 Audit unic (HZ – AM 59)  

Comisia sprijină abordarea bazată pe auditul unic, fapt confirmat de propunerea 

Comisiei pentru articolul 123 din noul Regulament financiar. De asemenea, Comisia 

confirmă că actualul cadru juridic pentru gestionarea și controlul cheltuielilor agricole, 

instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, permite deja această abordare, care a 

fost inclusă în strategia de audit a Comisiei pentru perioada 2014-2020. Mai exact, dacă 

avizul organismului de certificare furnizat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 este considerat fiabil, Comisia ține seama de acest 

aviz atunci când evaluează necesitatea unor audituri asupra agenției de plăți în cauză. 

Articolul 3 - Plățile directe 

 Planul privind proteinele (PD – AM 105) 

Comisia își confirmă intenția de a examina situația cererii și a ofertei de proteine 

vegetale din UE și de a analiza posibilitatea elaborării unei „Strategii europene privind 

proteinele vegetale” în scopul încurajării mai puternice a producției de proteine din 

plante în UE bazate pe metode raționale din punct de vedere economic și din 

perspectiva mediului. 
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Articolul 4 - OCP 

 Sisteme voluntare de reducere a producției (OCP) 

Comisia confirmă că Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări 

comune a piețelor produselor agricole conține deja, la articolele 219 și 221, temeiul 

juridic necesar pentru a-i permite, în funcție de disponibilitatea resurselor bugetare, să 

abordeze perturbările pieței și alte probleme specifice, inclusiv la nivel regional, grație 

posibilității de a acorda asistență financiară directă fermierilor. Mai mult, propunerea 

Comisiei de a adăuga la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală un instrument de stabilizare a veniturilor specific sectorului va permite 

statelor membre să includă în programele lor de dezvoltare rurală posibilitatea 

compensării fermierilor dintr-un anumit sector în eventualitatea unei scăderi 

semnificative a veniturilor lor. 

În plus, Comisia confirmă că articolul 219 îi permite să introducă, în cazul unei 

perturbări a pieței sau al unor amenințări de acest gen, scheme prin care se acordă 

ajutoare din partea Uniunii producătorilor care se angajează să-și reducă producția în 

mod voluntar, inclusiv detaliile necesare pentru funcționarea unei astfel de scheme [de 

exemplu: Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2016/1612, JO L 242 din 9.9.2016, p. 

4]. 

 Recunoașterea organizațiilor interprofesionale transnaționale (OCP – AM 141) 

Comisia reamintește că normele care reglementează cooperarea producătorilor în ceea 

ce privește recunoașterea organizațiilor de producători transnaționale, a asociațiilor de 

organizații de producători transnaționale sau a organizațiilor interprofesionale 

transnaționale, inclusiv cooperarea dintre statele membre în cauză, sunt prevăzute în 

Regulamentul delegat (UE) 2016/232 al Comisiei. Funcționarea și caracterul adecvat al 

acestor norme vor fi examinate în contextul procesului în desfășurare referitor la 

modernizarea și simplificarea PAC. 

 Practicile comerciale neloiale (OCP – AM 152) 

Comisia confirmă că a lansat o inițiativă referitoare la lanțul de aprovizionare cu 

alimente care parcurge acum diversele etape impuse de orientările privind o mai bună 



 

AM\1141520RO.docx  PE614.286v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

legiferare. Comisia va lua o decizie în privința unei posibile propuneri legislative după 

încheierea acestei proceduri, dacă este posibil în prima jumătate a anului 2018. 

 Declarația Comisiei privind cooperarea producătorilor 

Comisia ia notă de acordul dintre Parlament și Consiliu privind modificările articolelor 

152, 209, 222 și 232. Comisia ia notă de faptul că modificările asupra cărora au 

convenit Parlamentul și Consiliul sunt substanțiale și au fost incluse fără evaluarea 

impactului prevăzută la punctul 15 din Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare. Acest lucru duce la un nivel nedorit de insecuritate juridică și procedurală, 

ale cărei efecte și implicații nu sunt cunoscute.  

 

Deoarece modificările aduse propunerii inițiale a Comisiei, luate împreună, determină o 

modificare semnificativă a cadrului juridic, Comisia observă cu îngrijorare că unele 

dintre noile dispoziții în favoarea organizațiilor de producători ar putea avea efectul de a 

periclita viabilitatea și bunăstarea micilor fermieri și interesul consumatorilor. Comisia 

își confirmă angajamentul de a menține o concurență efectivă în sectorul agricol și de a 

îndeplini întru totul obiectivele PAC prevăzute la articolul 39 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. În acest context, Comisia observă că modificările 

convenite de colegiuitori prevăd atât pentru Comisie, cât și pentru autoritățile naționale 

de concurență doar un rol de acțiune foarte limitat în ceea ce privește menținerea unei 

concurențe efective.  

 

Acordul general al Comisiei privind propunerea „Omnibus”, inclusiv modificările 

convenite de Parlament și Consiliu, nu aduce atingere eventualelor propuneri viitoare pe 

care le-ar putea prezenta Comisia în aceste domenii în contextul reformei politicii 

agricole comune pentru perioada de după 2020 și eventualelor alte inițiative menite a 

aborda în mod specific unele dintre chestiunile menționate în textul convenit acum de 

Parlamentul European și de Consiliu.  

 

Comisia regretă că aspectul referitor la rolul de acțiune foarte limitat al Comisiei și al 

autorităților naționale de concurență în ceea ce privește menținerea unei concurențe 

efective nu a fost abordat în mod satisfăcător de colegiuitori și își exprimă îngrijorarea 
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cu privire la posibilele implicații ale acestei limitări pentru fermieri și consumatori. 

Comisia ia act de faptul că textul juridic trebuie interpretat în conformitate cu tratatul, în 

special în ceea ce privește posibilitatea ca autoritățile naționale de concurență și 

Comisia să intervină dacă o organizație de producători cu o cotă mare de piață încearcă 

să restricționeze libertatea de acțiune a membrilor săi. Comisia regretă că această 

posibilitate nu este salvgardată în mod clar în textul juridic. 

 

 

 


