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Proiect de rezoluție legislativă

Proiectul de poziție a Parlamentului European în urma finalizării juridico-lingvistice de 
către serviciile Parlamentului și ale Consiliului se citește după cum urmează:

REGULAMENTUL (UE) 2019/… 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din …

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce 
privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea 

rurală în anii 2019 și 2020 
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PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și 

articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului2 este 

actualul cadru juridic care reglementează sprijinul pentru dezvoltarea rurală. 

Regulamentul menționat prevede sprijin pentru zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale, altele decât zonele montane. Având în vedere prelungirea, prin 

Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului3, până în 

2019, a termenului-limită pentru noua delimitare a zonelor care se confruntă cu 

constrângeri naturale, altele decât zonele montane, și perioada mai scurtă de adaptare 

pentru fermierii care nu vor mai fi eligibili pentru plăți, plățile tranzitorii degresive 

care încep abia în 2019 ar trebui să înceapă la maximum 80 % din plățile medii fixate 

1 Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și 
decizia Consiliului din ….

2 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487). 

3 Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 
13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune 
a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții 
pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor 
(JO L 350, 29.12.2017, p. 15). 
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în perioada de programare 2014-2020. Nivelul plăților ar trebui stabilit în așa fel încât 

nivelul final în 2020 să fie jumătate din nivelul inițial.

(2) Pentru a se oferi asistență statelor membre și părților interesate în vederea pregătirii la 

timp a punerii în aplicare a viitoarei politici agricole comune (PAC) și pentru a se 

asigura o trecere ușoară în următoarea perioadă de programare, ar trebui să se clarifice 

faptul că este posibil să se finanțeze prin asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

activități legate de pregătirea punerii în aplicare a viitoarei PAC.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1 este 

actualul cadru juridic care reglementează plățile directe. Deși majoritatea dispozițiilor 

din regulamentul menționat se pot aplica atât timp cât regulamentul respectiv rămâne 

în vigoare, alte dispoziții se referă în mod explicit la anii calendaristici 2015-2019, 

care intră sub incidența cadrului financiar multianual 2014-2020. În cazul altor câteva 

dispoziții, aplicabilitatea lor după anul calendaristic 2019 nu a fost prevăzută în mod 

explicit. În iunie 2018, Comisia a prezentat o propunere pentru un nou regulament de 

înlocuire a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, dar numai de la 1 ianuarie 2021. Prin 

urmare, este oportun să se efectueze unele ajustări tehnice ale Regulamentului (UE) 

nr. 1307/2013, astfel încât să poată fi aplicat fără probleme în anul calendaristic 2020.

(4) Obligația prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, de a reduce 

cuantumul plăților directe care urmează să fie acordate unui fermier într-un anumit an 

calendaristic pentru partea din sumă care depășește 150 000 EUR, continuă să se 

aplice atât timp cât regulamentul respectiv este în vigoare. Cu toate acestea, articolul 

respectiv prevede doar o obligație de notificare pentru statele membre în ceea ce 

privește deciziile lor și produsul estimat al reducerii respective pentru anii 2015-2019. 

În vederea asigurării continuității sistemului existent, statele membre ar trebui, de 

asemenea, să notifice deciziile lor privind anul 2020 și produsul estimat al reducerii 

pentru anul respectiv. 

1 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 
nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).



PE632.888v01-00 4/7 RR\1174343RO.docx

RO

(5) Flexibilitatea între piloni este un transfer opțional de fonduri între plățile directe și 

dezvoltarea rurală. În temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, 

statele membre pot utiliza această flexibilitate în ceea ce privește anii calendaristici 

2014-2019. Pentru a se garanta că statele membre își pot menține propria strategie, 

flexibilitatea dintre piloni ar trebui să fie disponibilă și pentru anul calendaristic 2020, 

care corespunde exercițiului financiar 2021. 

(6) Ca o consecință a modificării articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în 

ceea ce privește anul calendaristic 2020, este oportun să se adapteze trimiterile la 

articolul respectiv în contextul obligației statelor membre de a reduce sau de a majora 

linear valoarea drepturilor la plată ca urmare a fluctuațiilor plafonului național anual 

rezultate în urma notificărilor lor privind aplicarea flexibilității între piloni.

(7) Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ar trebui 

modificate în consecință.

(8) Pentru ca statele membre să dispună imediat de flexibilitatea necesară și pentru a se 

asigura continuitatea politicii de dezvoltare rurală în ultimii ani ai perioadei de 

programare 2014-2020, ar trebui să se prevadă o excepţie de la termenul de opt 

săptămâni menţionat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor 

naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a 

Comunității Europene a Energiei Atomice. 

(9) Pentru ca statele membre să dispună imediat de flexibilitatea necesară și pentru a se 

asigura continuitatea politicii de dezvoltare rurală în ultimii ani ai perioadei de 

programare 2014-2020, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 martie 2019, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se modifică după cum urmează:
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1. La articolul 31 alineatul (5), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, dacă plățile degresive încep doar din anul 2019, 

nivelul lor începe la maximum 80 % din plata medie fixată în perioada de 

programare 2014-2020. Nivelul plăților se fixează în așa fel încât nivelul final în 

2020 să fie jumătate din nivelul inițial.”

2. La articolul 51 alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„FEADR poate finanța activități de pregătire pentru punerea în aplicare a PAC în 

perioada de programare ulterioară.”

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pentru fiecare stat membru, pentru fiecare an calendaristic, produsul estimat al 

reducerii plăților menționat la articolul 11 (care este reflectat de diferența dintre 

plafonul național prevăzut în anexa II, la care se adaugă cuantumul disponibil în 

conformitate cu articolul 58, și plafonul net prevăzut în anexa III) este pus la 

dispoziție ca sprijin din partea Uniunii finanțat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR).”

2. La articolul 11 alineatul (6), se adaugă următorul paragraf:

„Pentru anul 2020, statele membre notifică Comisiei deciziile luate în conformitate 

cu prezentul articol, precum și orice produs estimat al reducerilor până la 31 

decembrie 2019.”

3. Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf: 
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„Până la 31 decembrie 2019, statele membre pot decide să pună la dispoziție, sub 

formă de sprijin suplimentar finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2021, până la 

15 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anul calendaristic 2020 stabilite în 

anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este 

disponibil pentru acordarea plăților directe. Respectiva decizie trebuie notificată 

Comisiei până la 31 decembrie 2019 și stabilește procentajul ales.”;

(b) la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf: 

„Până la 31 decembrie 2019, statele membre pot decide să pună la dispoziție, sub 

formă de plăți directe, până la 15 % sau, în cazul Bulgariei, Estoniei, Spaniei, 

Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Finlandei și Suediei, 

până la 25 % din cuantumul alocat pentru sprijinul finanțat din FEADR în exercițiul 

financiar 2021 prin legislația Uniunii adoptată după adoptarea de către Consiliu a 

regulamentului relevant în temeiul articolului 312 alineatul (2) din TFUE. Ca urmare, 

cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru sprijin finanțat din FEADR. 

Respectiva decizie trebuie notificată Comisiei până la 31 decembrie 2019 și 

stabilește procentajul ales.”

(4) La articolul 22, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Dacă plafonul pentru un stat membru stabilit de Comisie în temeiul alineatului 

(1) de la prezentul articol diferă de cel din anul precedent ca urmare a unei decizii 

luate de statul membru respectiv în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, 

cu articolul 14 alineatul (1) sau (2), cu articolul 42 alineatul (1), cu articolul 49 

alineatul (1) al doilea paragraf, cu articolul 51 alineatul (1) al doilea paragraf sau cu 

articolul 53, statul membru respectiv reduce sau majorează linear valoarea tuturor 

drepturilor la plată, pentru a asigura conformitatea cu alineatul (4) din prezentul 

articol.”

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.
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Prezentul regulament se aplică de la 1 martie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(Privește toate versiunile lingvistice.)


