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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Dezvoltarea zonelor rurale constituie o parte importantă a unei dezvoltări durabile a regiunilor 

din Uniunea Europeană. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)1 nu este 

legat numai de politica agricolă comună, ci se află, de asemenea, în strânsă legătură cu 

obiectivul Uniunii Europene de consolidare a coeziunii economice, sociale și teritoriale în 

Uniunea Europeană, astfel cum este prevăzut la articolul 174 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE). În acest sens, în vederea viitoarei planificări financiare 

multianuale, Comisia a propus un cadru strategic comun pentru toate fondurile (denumite în 

continuare fonduri „CSC”) destinate FEADR. Toate fondurile din acest regulament-cadru 

trebuie să contribuie împreună la dezvoltarea regională durabilă și astfel la dezvoltarea 

generală armonioasă a UE. Cadrul comun pentru fondurile CSC trebuie să contribuie la 

urmărirea, prin intermediul investițiilor din toate fondurile, a obiectivelor comune. Fondurile 

trebuie să formeze un întreg, pentru a intensifica efectele de sinergie a utilizării fondurilor și 

pentru a facilita astfel crearea unei valori adăugate maxime. În același timp trebuie să fie 

redusă astfel, pentru promotorii locali de proiecte, birocrația în ceea ce privește posibilitatea 

utilizării mai multor fonduri. În special zonele rurale beneficiază de pe urma utilizării 

integrate a tuturor fondurilor CSC. Grupurile vulnerabile, cum ar fi populația de etnie romă, 

pot fi susținute în aceeași măsură în care poate fi depășită dependența disproporționată a 

anumitor regiuni de monoproducții. Acest lucru necesită o armonizare largă a normelor de 

punere în aplicare și a condițiilor de control ale tuturor fondurilor. Regulamentul-cadru 

comun conține, în același timp, principii generale, cum ar fi parteneriatul și guvernanța pe mai 

multe niveluri, respectarea legislației UE și a legislației naționale relevante, promovarea 

egalității între bărbați și femei, protecția împotriva discriminării, precum și promovarea 

dezvoltării durabile. 

 

Acțiunile pentru fondurile CSC, FEDER, FC, FSE, FEADR și EMFF trebuie să sprijine 

prioritățile comune ale UE pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile 

incluziunii, cu scopul de a se putea crea o valoare adăugată europeană mai ridicată. Aceste 

priorități continuă obiectivele principale și inițiativele emblematice ale Strategiei EUROPA 

2020, astfel cum au fost stabilite de Consiliul European. 

 

Cu toate acestea, Comisia nu a reușit punerea în aplicare consecventă a acestor puncte în 

multe locuri, în Regulamentul FEADR. Modificările prezentate în acest raport trebuie să 

conducă, în punctele esențiale, la un limbaj comun, pentru a facilita programarea comună a 

fondurilor. Pentru raportoare este totuși hotărâtor faptul că FEADR poate fi utilizat împreună 

cu alte fonduri CSC în programe de tip multifond sau în programe operaționale comune, în 

vederea intensificării efectelor de sinergie ale diferitelor fonduri, în special pe plan local. 

Condițiile pentru aceasta sunt stabilite în Regulamentul general (RDC/2012), nu în 

Regulamentul FEADR. Raportoarea a modificat totuși alineatele corespunzătoare din 

Regulamentul FEADR, pentru a facilita posibilitatea programelor operaționale comune cu alte 

fonduri CSC. Raportoarea sugerează, de exemplu, ca statele membre din regiunile de tranziție 

să poată adapta cota de cofinanțare a UE la cea a celorlalte fonduri CSC într-un program 

comun. 

                                                 
1 REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) COM(2011)0533 din 19.10.2011. 
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Raportoarea sprijină proiectul Comisiei de a defini zonele rurale, pentru a consolida, astfel, 

concentrarea FEADR asupra acestor regiuni. Ar fi regretabil dacă prin aceasta s-ar pierde 

abordarea teritorială funcțională. În cazul în care regiunile rurale sunt considerate în mod 

izolat nu este posibilă promovarea dezvoltării lor durabile. Zonele rurale beneficiază în urma 

sprijinirii relațiilor economice și culturale între orașe și zonele rurale, precum și între regiuni. 

De aceea definiția zonelor rurale trebuie să conțină, de asemenea, zone funcționale, pentru a 

asigura, astfel, succesul strategiilor locale de dezvoltare. 

 

Cadrul strategic comun pentru toate fondurile CSC se bazează, prin intermediul metodei 

LEADER, pe experiența pozitivă a peste 20 de ani de dezvoltare rurală. Metoda LEADER 

implică populația vizată în dezvoltarea durabilă a mediului de viață al acesteia. Metoda 

LEADER este forma cea mai de succes la nivel mondial de revitalizare a spațiului rural și 

consolidează dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale în diversitatea acestora. Așa-

numita abordare ascendentă utilizează cunoștințele populației locale cu privire la cele mai 

bune soluții de a depăși dezavantajele și dezvăluie potențialul de dezvoltare nedescoperit și 

noi posibilități de creare de locuri de muncă. În schimb, în cadrul metodei, responsabilitatea 

pentru dezvoltare este transferată populației locale. Această combinație de parteneriat în plan 

orizontal și vertical a arătat că măsurile dezvoltate la nivel local interacționează având, astfel, 

un efect major în ceea ce privește crearea locurilor de muncă în spațiul rural. Participarea 

activă a oamenilor la dezvoltarea mediului în care trăiesc consolidează identificarea cu acesta 

și previne mișcările de migrare. Acest fapt poate contracara evoluțiile demografice negative. 

În cele din urmă, populația locală contribuie astfel în mod activ la realizarea obiectivelor 

Strategiei Europa-2020 a UE. Prin urmare, preocuparea principală a raportoarei în acest aviz 

este reprezentată de acordarea unei importanțe mai mari metodei LEADER în cadrul 

dezvoltării rurale, în special în domeniile cu caracter teritorial, adică priorităților UE 3, 4, 5 și 

6 din Regulamentul FEADR. Metoda LEADER este cel mai popular instrument al Uniunii 

Europene la nivel local. Aceasta contribuie în mod semnificativ la vizibilitatea UE la nivelul 

cetățenilor Uniunii. 

 

Astfel cum explică și demonstrează Comisia în documentul său de lucru privind provocările 

viitoare pentru regiuni „REGIUNI 2020”1, schimbările climatice pot avea un impact imens 

asupra sistemelor economice, sociale și ecologice ale regiunilor. În regiunile cu risc ridicat de 

secetă se conturează, de exemplu, potențiale conflicte în legătură cu utilizarea adecvată a 

resurselor limitate de apă. Numărul regiunilor cu potențial risc de inundații, de eroziuni 

costiere sau de incendii este în creștere. Agricultura și turismul rural sunt afectate în mod 

deosebit de aceste fenomene, deoarece ele sunt dependente de serviciile ecosistemice și de 

resursele naturale. În același timp, aceste sectoare oferă cele mai multe locuri de muncă în 

spațiul rural. În zonele rurale ar putea fi pusă în discuție chiar adecvarea acestora pentru 

locuit. Din acest motiv, practicile de management, precum și protecția climei și a resurselor 

au o dimensiune teritorială în sectorul agricol. Ele contribuie în mod semnificativ la 

conservarea habitatului rural și la bunăstarea populației din aceste zone. Acest aspect este 

reflectat, de asemenea, în amendamentele propuse de raportoare. Aceasta include, astfel, în 

analiza sa complexitatea strategiilor de dezvoltare a zonelor rurale. 

 

În cele din urmă se pune problema utilizării în mod optim și eficient a resurselor financiare 

                                                 
1 SEC(2008) 2868 final din 14.11.2008. 
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limitate ale UE pentru o dezvoltare durabilă a zonelor rurale și a creșterii astfel a bunăstării 

populației locale. Bunăstarea nu poate fi măsurată numai pe baza PIB-ului. Astfel cum s-a 

constatat în documentul Comisiei intitulat „Dincolo de PIB”1, PIB-ul nu este un indicator de 

sustenabilitate în domeniul mediului, nici un indicator de integrare socială. Prin abordarea 

incluzivă și participativă a dezvoltării se poate ajunge totuși la o bunăstare reală 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 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 

a zonelor rurale, este necesar să se pună 

accentul pe un număr limitat de priorități 

fundamentale privind transferul de 

cunoștințe și inovarea în agricultură, în 

silvicultură și în zonele rurale, 

competitivitatea tuturor tipurilor de 

agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 

organizarea lanțului alimentar și 

gestionarea riscurilor în agricultură, 

refacerea, conservarea și consolidarea 

ecosistemelor dependente de agricultură și 

de silvicultură, utilizarea eficientă a 

resurselor și tranziția către o economie cu 

emisii reduse de carbon în sectoarele 

agricol, alimentar și silvic, precum și 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice a 

zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 

țină seama de diversitatea situațiilor care 

afectează zonele rurale cu caracteristici 

diferite sau diferitele categorii de 

beneficiari potențiali, precum și de 

obiectivele transversale legate de inovare, 

de protecția mediului și de atenuarea 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 

a zonelor rurale, este necesar să se pună 

accentul pe un număr limitat de priorități 

fundamentale privind transferul de 

cunoștințe și inovarea în agricultură, în 

silvicultură și în zonele rurale, 

competitivitatea tuturor tipurilor de 

agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 

organizarea lanțului alimentar și 

gestionarea riscurilor în agricultură, 

refacerea, conservarea și consolidarea 

ecosistemelor dependente de agricultură și 

de silvicultură, utilizarea eficientă a 

resurselor și tranziția către o economie cu 

emisii reduse de carbon în sectoarele 

agricol, alimentar și silvic, precum și 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării durabile a zonelor 

rurale, inclusiv a relațiilor dintre zonele 

urbane și cele rurale și a cooperării la 

nivel transregional. În acest scop, trebuie 

să se țină seama de diversitatea situațiilor 

care afectează zonele rurale cu 

caracteristici diferite sau diferitele categorii 

de beneficiari potențiali, precum și de 

                                                 
1 COM(2009)433. 
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efectelor schimbărilor climatice și de 

adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 

a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 

atât limitarea emisiilor din agricultură și 

silvicultură, generate de activități-cheie 

precum producția animalieră și utilizarea 

îngrășămintelor, cât și conservarea 

absorbanților de carbon și intensificarea 

activității de sechestrare a carbonului în 

ceea ce privește exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală privind transferul de 

cunoștințe și inovarea în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale trebuie să se 

aplice orizontal, în legătură cu celelalte 

priorități ale Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 

obiectivele transversale legate de inovare, 

de protecția mediului și de atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice și de 

adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 

a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 

atât limitarea emisiilor din agricultură și 

silvicultură, generate de activități-cheie 

precum producția animalieră și utilizarea 

îngrășămintelor, cât și conservarea 

absorbanților de carbon și intensificarea 

activității de sechestrare a carbonului în 

ceea ce privește exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală privind transferul de 

cunoștințe și inovarea în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale trebuie să se 

aplice orizontal, în legătură cu celelalte 

priorități ale Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre trebuie să poată include 

în programele lor de dezvoltare rurală 

subprograme tematice pentru a răspunde 

unor necesități specifice în domenii care 

sunt deosebit de importante pentru ele. 

Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 

printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 

zonele montane și crearea unor lanțuri 

scurte de aprovizionare. Subprogramele 

tematice trebuie utilizate, de asemenea, 

pentru a oferi posibilitatea de a aborda 

problema restructurării sectoarelor agricole 

care au un impact puternic asupra 

dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 

eficiența intervenției acestor subprograme 

tematice, trebuie ca statele membre să fie 

autorizate să prevadă rate de sprijin mai 

ridicate pentru anumite operațiuni care fac 

(9) Statele membre ar trebui să poată 

include în programele lor de dezvoltare 

rurală subprograme tematice pentru a 

răspunde unor necesități specifice în 

domenii care sunt deosebit de importante 

pentru ele, luând în considerare relațiile 

dintre zonele urbane și cele rurale și 

cooperarea la nivel transregional. 

Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 

printre altele, tinerii fermieri, femeile 

active în agricultură, fermele mici, zonele 

montane și crearea unor lanțuri scurte de 

aprovizionare. Subprogramele tematice 

trebuie utilizate, de asemenea, pentru a 

oferi posibilitatea de a aborda problema 

restructurării sectoarelor agricole care au 

un impact puternic asupra dezvoltării 

zonelor rurale. Pentru a spori eficiența 

intervenției acestor subprograme tematice, 
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obiectul subprogramelor respective.  trebuie ca statele membre să fie autorizate 

să prevadă rate de sprijin mai ridicate 

pentru anumite operațiuni care fac obiectul 

subprogramelor respective.  

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 

a silviculturii, în special provocările cu 

care se confruntă microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 

continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 

necesită un nivel corespunzător de formare 

tehnică și economică, precum și o 

capacitate mai mare de acces la cunoștințe 

și informații și de partajare a acestora, 

inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 

practici de producție agricolă și forestieră. 

Transferul de cunoștințe și acțiunile de 

informare nu trebuie să se facă numai sub 

forma cursurilor de formare tradiționale, ci 

trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 

necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 

urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 

atelierele de lucru, îndrumarea 

profesională, activitățile demonstrative, 

acțiunile de informare, dar și schemele de 

schimb de exploatații pe termen scurt sau 

cele de vizitare a exploatațiilor. 

Cunoștințele și informațiile dobândite 

trebuie să permită fermierilor, deținătorilor 

de păduri, persoanelor implicate în sectorul 

alimentar și IMM-urilor rurale în special 

să-și sporească competitivitatea și să 

utilizeze mai eficient resursele, dar și să își 

îmbunătățească performanțele de mediu, 

contribuind totodată la sustenabilitatea 

economiei rurale. Pentru a se asigura 

eficacitatea transferului de cunoștințe și a 

acțiunilor de informare în privința obținerii 

acestor rezultate, trebuie să li se impună 

furnizorilor de servicii de transfer de 

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 

a silviculturii, în special provocările cu 

care se confruntă microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 

continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 

necesită un nivel corespunzător de formare 

tehnică și economică, precum și o 

capacitate mai mare de acces la cunoștințe 

și informații și de partajare a acestora, 

inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 

practici de producție agricolă și forestieră. 

Transferul de cunoștințe și acțiunile de 

informare nu ar trebui să se facă numai 

sub forma cursurilor de formare 

tradiționale, ci și prin sistemul de învățare 

de-a lungul vieții, care trebuie, de 

asemenea, să fie adaptat la necesitățile 

actorilor din mediul rural. Prin urmare, 

trebuie sprijinite, în egală măsură, 

atelierele de lucru, îndrumarea 

profesională, activitățile demonstrative, 

acțiunile de informare, platformele 

regionale pentru schimb de experiență, 
dar și schemele de schimb pe termen scurt 

sau cele de vizitare a exploatațiilor. 

Cunoștințele și informațiile dobândite 

trebuie să permită fermierilor, deținătorilor 

de păduri, asociațiilor și rețelelor de 

dezvoltare rurală, persoanelor implicate în 

sectorul alimentar, precum și 

microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici rurale în special să-și sporească 

competitivitatea și să utilizeze mai eficient 

resursele, dar și să își îmbunătățească 

performanțele de mediu, contribuind 
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cunoștințe obligația de a deține toate 

capacitățile corespunzătoare. 

totodată la sustenabilitatea economiei 

rurale. Pentru a se asigura eficacitatea 

transferului de cunoștințe și a acțiunilor de 

informare în privința obținerii acestor 

rezultate, trebuie să li se impună 

furnizorilor de servicii de transfer de 

cunoștințe obligația de a deține toate 

capacitățile corespunzătoare și să fie 

încurajate parteneriatele de tip public și 

public-privat pentru servicii orientate 

către toate categoriilor sociale. 

Justificare 

Sistemul de învățare continuă va permite atragerea persoanelor disponibilizate din alte 

sectoare către acest domeniu. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 

economice sub formă de noi exploatații, 

noi întreprinderi sau noi investiții în 

activități neagricole sunt esențiale pentru 

dezvoltarea și competitivitatea zonelor 

rurale. O măsură de dezvoltare a 

exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 

faciliteze instalarea inițială a tinerilor 

fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 

exploatațiilor lor, diversificarea 

activităților neagricole în cadrul 

exploatațiilor, precum și înființarea și 

dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 

zonele rurale Trebuie încurajată, de 

asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 

sunt potențial viabile din punct de vedere 

economic. Pentru a se asigura viabilitatea 

noilor activități economice sprijinite în 

cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 

condiționat de prezentarea unui plan de 

afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 

întreprinderi trebuie să acopere numai 

perioada inițială de activitate a 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 

economice sub formă de noi exploatații, 

noi ramuri de producție, noi întreprinderi 

în sectorul agricol și forestier sau noi 

investiții în activități neagricole, precum și 

sub formă de noi investiții în agricultura 

socială și în activitățile turistice sunt 

esențiale pentru dezvoltarea și 

competitivitatea zonelor rurale. O măsură 

de dezvoltare a exploatațiilor și 

întreprinderilor trebuie să faciliteze 

instalarea inițială a tinerilor fermieri și 

ajustarea structurală ulterioară a 

exploatațiilor lor, să încurajeze 

antreprenoriatul în rândul femeilor, 

inclusiv în ceea ce privește diversificarea 

activităților neagricole în cadrul 

exploatațiilor, precum și înființarea și 

dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 

zonele rurale. Trebuie încurajată, de 

asemenea, dezvoltarea întreprinderilor 

mici din sectorul agricol și forestier care 

sunt potențial viabile din punct de vedere 
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întreprinderii și nu trebuie să devină un 

ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 

statele membre optează pentru acordarea 

ajutorului în tranșe, acestea trebuie 

eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 

ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 

sectorului agricol, trebuie să se acorde 

sprijin sub forma unor plăți anuale 

fermierilor care participă la schema pentru 

micii fermieri prevăzută în titlul V din 

Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 

angajează să își transfere întreaga 

exploatație și drepturile de plată 

corespunzătoare altui fermier care nu 

participă la schema respectivă. 

economic. Pentru a se asigura viabilitatea 

noilor activități economice sprijinite în 

cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 

condiționat de prezentarea unui plan de 

afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 

întreprinderi trebuie să acopere numai 

perioada inițială de activitate a 

întreprinderii și nu trebuie să devină un 

ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 

statele membre optează pentru acordarea 

ajutorului în tranșe, acestea trebuie 

eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 

ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 

sectorului agricol, trebuie să se acorde 

sprijin sub forma unor plăți anuale 

fermierilor care participă la schema pentru 

micii fermieri prevăzută în titlul V din 

Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 

angajează să își transfere întreaga 

exploatație și drepturile de plată 

corespunzătoare altui fermier care nu 

participă la schema respectivă. 

Justificare 

Măsurile investiționale trebuie să includă extinderea activităților exploatațiilor atât în plan 

turistic (vacanța la fermă), cât și în plan social (programul „Green Care”). 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) IMM-urile constituie coloana 

vertebrală a economiei rurale a Uniunii. 

Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a 

întreprinderilor neagricole trebuie să aibă 

drept scop promovarea ocupării forței de 

muncă și crearea de locuri de muncă de 

calitate în zonele rurale, menținerea 

locurilor de muncă deja existente, 

reducerea fluctuațiilor sezoniere în sectorul 

ocupării forței de muncă, dezvoltarea 

sectoarelor neagricole în afara agriculturii 

și a sectorului agroalimentar, promovând 

(22) IMM-urile constituie coloana 

vertebrală a economiei rurale sustenabile a 

Uniunii. Dezvoltarea exploatațiilor agricole 

și a întreprinderilor neagricole trebuie să 

aibă drept scop promovarea ocupării forței 

de muncă și crearea de locuri de muncă de 

calitate în zonele rurale, în special pentru 

tineri, menținerea locurilor de muncă deja 

existente, reducerea fluctuațiilor sezoniere 

în sectorul ocupării forței de muncă, 

dezvoltarea sectoarelor neagricole în afara 

agriculturii și a sectorului agroalimentar, 
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totodată integrarea întreprinderilor și 

legăturile intersectoriale la nivel local. 

Trebuie încurajate atât proiectele care 

integrează simultan agricultura, turismul 

rural, prin promovarea turismului durabil și 

responsabil în zonele rurale, și patrimoniul 

natural și cultural, cât și investițiile în 

materie de energie din surse regenerabile. 

promovând totodată integrarea 

întreprinderilor și legăturile intersectoriale 

la nivel local, în concordanță cu 

dezvoltarea regională durabilă. Trebuie 

încurajate atât proiectele care integrează 

simultan agricultura, turismul rural, prin 

promovarea turismului durabil și 

responsabil în zonele rurale, și patrimoniul 

natural și cultural, cât și investițiile în 

materie de energie din surse regenerabile. 

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale ar 

trebui consolidată prin promovarea 

relațiilor dintre zonele urbane și cele 

rurale și a cooperării la nivel 

transregional. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 

serviciilor locale de bază în zonele rurale, 

inclusiv a celor de agrement și culturale, 

reînnoirea satelor și activitățile care 

vizează refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural și natural al satelor 

și al peisajelor rurale reprezintă elemente 

esențiale în cadrul oricărui efort de a 

valorifica potențialul de creștere și de a 

promova sustenabilitatea zonelor rurale. 

Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 

pentru operațiunile desfășurate în acest 

scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 

tehnologiile informației și comunicațiilor și 

dezvoltarea benzii largi rapide și 

ultrarapide. În conformitate cu aceste 

obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 

serviciilor și a infrastructurii care conduc la 

incluziune socială și inversarea tendințelor 

de declin economic și social și de 

depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 

atinge eficacitatea maximă în cazul 

sprijinului respectiv, operațiunile care fac 

obiectul acestuia trebuie implementate în 

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 

serviciilor locale de bază în zonele rurale, 

inclusiv a celor de agrement și culturale, 

reînnoirea satelor și activitățile care 

vizează refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural și natural al satelor 

și al peisajelor rurale reprezintă elemente 

fără de care valorificarea potențialului de 

creștere și de promovare a sustenabilității 

zonelor rurale nu se poate realiza. 

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale ar 

trebui consolidată prin promovarea 

relațiilor dintre zonele urbane și cele 

rurale și a cooperării la nivel 

transregional. Prin urmare, trebuie să se 

acorde sprijin pentru operațiunile 

desfășurate în acest scop, inclusiv pentru 

cele vizând accesul la tehnologiile 

informației și comunicațiilor și dezvoltarea 

benzii largi rapide și ultrarapide. Ar trebui 

acordată prioritate inițiativelor de 

dezvoltare locală gestionate de comunități. 

În conformitate cu aceste obiective, trebuie 

încurajate dezvoltarea serviciilor și a 
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conformitate cu planurile de dezvoltare a 

municipalităților și a serviciilor lor de bază, 

dacă există asemenea planuri, elaborate de 

una sau mai multe comune rurale. În 

vederea asigurării coerenței cu obiectivele 

Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 

delege Comisiei competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din 

tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 

de infrastructură pentru energia din surse 

regenerabile care vor fi eligibile pentru 

sprijin. 

infrastructurii care conduc la incluziune 

socială și inversarea tendințelor de declin 

economic și social și de depopulare a 

zonelor rurale. Pentru a se atinge 

eficacitatea maximă în cazul sprijinului 

respectiv, operațiunile care fac obiectul 

acestuia trebuie implementate în 

conformitate cu planurile de dezvoltare a 

municipalităților și a serviciilor lor de bază, 

dacă există asemenea planuri, elaborate de 

una sau mai multe comune rurale. În 

vederea asigurării coerenței cu obiectivele 

Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 

delege Comisiei competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din 

tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 

de infrastructură pentru energia din surse 

regenerabile care vor fi eligibile pentru 

sprijin. 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 

a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 

al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 

montane și zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice trebuie definite în 

conformitate cu criterii obiective. În cazul 

zonelor care se confruntă cu constrângeri 

naturale, aceste criterii trebuie să fie de 

natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 

științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 

tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 

progresivă a plăților în zonele care nu vor 

mai fi considerate zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale, ca urmare a 

aplicării criteriilor respective. 

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 

a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 

al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 

montane și zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice trebuie definite în 

conformitate cu criterii obiective. În cazul 

zonelor care se confruntă cu constrângeri 

naturale, aceste criterii ar trebui să se 

bazeze pe dovezi științifice solide care țin 

seama de caracteristicile specifice și de 

obiectivele de dezvoltare ale regiunii în 

cauză, care sunt adaptate, în mod 

corespunzător, la gravitatea oricărei 

dificultăți naturale permanente și la tipul 

de producție, respectiv la structura 

economică a exploatațiilor dintr-o 

anumită zonă.  
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Justificare 

Rezultatul Comunicării Comisiei referitoare la o mai bună direcționare a ajutoarelor pentru 

fermierii din zonele cu handicapuri naturale (COM(2009)0161) este nesatisfăcător. Ar trebui 

să țină seama de situațiile specifice din statele membre. Ar trebui create metode 

corespunzătoare de diferențiere în funcție de tipurile de exploatare. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) Pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor PEI privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii, trebuie creată o 

rețea PEI în scopul interconectării 

grupurilor operaționale, a serviciilor de 

consiliere și a cercetătorilor implicați în 

implementarea acțiunilor de orientare a 

inovării în agricultură. Această rețea 

trebuie finanțată în cadrul asistenței tehnice 

la nivelul Uniunii. 

(47) Pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor PEI privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii, ar trebui creată o 

rețea PEI în scopul interconectării 

grupurilor operaționale, a serviciilor de 

consiliere, a organizațiilor 

neguvernamentale și a cercetătorilor 

implicați în implementarea acțiunilor de 

orientare a inovării în agricultură. Această 

rețea ar trebui finanțată în cadrul asistenței 

tehnice la nivelul Uniunii. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 52 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(52) Implementarea proiectelor inovatoare 

în contextul PEI privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii trebuie întreprinsă 

de grupuri operaționale din care să facă 

parte fermieri, cercetători, consultanți, 

întreprinderi și alți actori interesați de 

inovarea din sectorul agricol. Pentru a se 

garanta că rezultatele acestor proiecte sunt 

profitabile pentru întregul sector, acestea 

trebuie să fie diseminate. 

(52) Implementarea proiectelor inovatoare 

în contextul PEI privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii ar trebui 

întreprinsă de grupuri operaționale din care 

să facă parte fermieri, cercetători, 

consultanți, întreprinderi și alți actori 

interesați de inovarea din sectorul agricol. 

Pentru a se garanta că rezultatele acestor 

proiecte sunt profitabile pentru întregul 

sector, trebuie să fie încurajată 

diseminarea rezultatelor, iar acțiunile de 

diseminare trebuie finanțate din mai 

multe surse, inclusiv asistența tehnică. 
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Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) Responsabilitatea pentru 

monitorizarea programelor trebuie partajată 

între autoritatea de gestionare și un comitet 

de monitorizare instituit în acest scop. 

Comitetul de monitorizare trebuie să aibă 

sarcina de a monitoriza eficacitatea 

implementării programului. În acest scop, 

trebuie specificate responsabilitățile 

comitetului în cauză.  

(61) Responsabilitatea pentru 

monitorizarea programelor trebuie partajată 

între autoritatea de gestionare și un comitet 

de monitorizare instituit în acest scop. 

Componența, funcțiile și responsabilitățile 

comitetului de monitorizare ar trebui 

definite în conformitate cu articolele 41-

43 și cu articolul 5 din Regulamentul 

[RDC]. Poate fi stabilit un comitet de 

monitorizare unic pentru programele de 

dezvoltare rurală și pentru programele din 

cadrul fondurilor CSC care se desfășoară 

în aceeași zonă teritorială. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) evidențiază contextul strategic pentru 

politica de dezvoltare rurală; 

(c) evidențiază contextul strategic pentru 

politica de dezvoltare rurală, inclusiv 

relațiile dintre zonele urbane și cele 

rurale și cooperarea la nivel 

transregional; 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) stabilește norme care să garanteze 

coordonarea FEADR cu alte instrumente 

ale Uniunii. 

(f) stabilește norme care să garanteze 

coordonarea și coerența FEADR cu toate 

fondurile CSC și cu alte instrumente ale 
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Uniunii. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „măsură”: un set de operațiuni care 

contribuie la realizarea uneia sau mai 

multora dintre prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală; 

(c) „măsură”: un set de operațiuni care 

contribuie la realizarea uneia sau mai 

multora dintre prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală, inclusiv a 

relațiilor dintre zonele urbane și cele 

rurale și a cooperării la nivel 

transregional; 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „operațiune”: un proiect, un grup de 

proiecte, un contract, un aranjament sau o 

altă acțiune, selectat(ă) conform criteriilor 

stabilite pentru programul de dezvoltare 

rurală în cauză și implementat(ă) de unul 

sau mai mulți beneficiari, care permit 

realizarea uneia sau mai multora dintre 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 

rurală; 

(d) „operațiune”: un proiect, un grup de 

proiecte, un contract, un acord sau o altă 

acțiune, selectat(ă) conform criteriilor 

stabilite pentru programul de dezvoltare 

rurală în cauză și implementat(ă) de unul 

sau mai mulți beneficiari, care permit 

realizarea uneia sau mai multora dintre 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 

rurală, inclusiv posibilitatea de a combina 

sprijinul diferitelor fonduri CSC, chiar și 

în cadrul unei axe prioritare unice de 

programe cofinanțate de FEDER și FSE, 

în conformitate cu articolul 87 alineatul 

(1) din Regulamentul (RDC); 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „strategie de dezvoltare locală”: un set 

coerent de operațiuni vizând să răspundă 

obiectivelor și nevoilor locale, care 

contribuie la realizarea priorităților Uniunii 

în materie de dezvoltare rurală, 

implementate în cadrul unui parteneriat la 

nivelul corespunzător;  

(g) „strategie de dezvoltare locală”: un set 

coerent de operațiuni vizând să răspundă 

obiectivelor și nevoilor locale, care 

contribuie la realizarea priorităților Uniunii 

în materie de dezvoltare rurală durabilă, 

inclusiv a legăturilor dintre zonele urbane 

și cele rurale și a cooperării la nivel 

transregional, implementate în cadrul unui 

parteneriat la niveluri teritoriale 

subregionale specifice;  

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera t 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 

aprovizionare care implică un număr 

limitat de operatori economici angajați în 

activități de cooperare și de dezvoltare 

economică locală, precum și relații 

geografice și sociale strânse între 

producători și consumatori; 

(t) „lanț scurt de aprovizionare cu 

alimente”: un lanț de aprovizionare care 

implică un număr limitat de producători, 

preferabil mici fermieri, angajați în 

activități de cooperare și de dezvoltare 

economică locală, precum și relații 

geografice și sociale strânse între 

producători și consumatori; 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

FEADR contribuie la strategia Europa 

2020 prin promovarea dezvoltării rurale 

durabile în întreaga Uniune, venind în 

completarea celorlalte instrumente ale 

politicii agricole comune (denumită în 

continuare „PAC”), a politicii de coeziune 

FEADR contribuie la strategia Europa 

2020 în cadrul unei strategii europene de 

dezvoltare rurală prin promovarea 

dezvoltării rurale durabile și a creșterii 

economice în zonele rurale în întreaga 

Uniune, venind în completarea celorlalte 
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și a politicii comune în domeniul 

pescuitului. FEADR contribuie la 

realizarea în Uniune a unui sector agricol 

mai echilibrat din punct de vedere teritorial 

și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 

rezilient și mai inovator. 

instrumente ale politicii agricole comune 

(denumită în continuare „PAC”), și în 

completarea politicii de coeziune și a 

politicii comune în domeniul pescuitului și 

în coordonare cu acestea. FEADR 

contribuie la realizarea în Uniune a unui 

sector agricol, silvic și alimentar mai 

echilibrat din punct de vedere teritorial și 

ecologic, mai benefic pentru climă, mai 

rezilient, precum și mai competitiv, mai 

productiv și mai inovator. 

Justificare 

Întrucât obiectivele Regulamentului FEADR trebuie să fie coerente cu obiectivele privind 

creșterea economică din cadrul strategiei „Europa 2020”, trebuie avută în vedere 

competitivitatea exploatațiilor agricole și forestiere. În amendamentul 29 din avizul 

Comitetului Regiunilor se subliniază necesitatea unei strategii veritabile de dezvoltare rurală 

la nivel european. Această strategie trebuie să fie în concordanță cu Politica de coeziune și 

Politica comună în domeniul pescuitului și completată de acestea. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. o dezvoltare teritorială echilibrată a 

zonelor rurale. 

3. o dezvoltare teritorială echilibrată a 

economiilor și a comunităților rurale, 

inclusiv a relațiilor dintre zonele urbane 

și cele rurale și a cooperării la nivel 

transregional. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror 

realizare contribuie la strategia Europa 

2002 pentru o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin 

intermediul următoarelor șase priorități ale 

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror 

realizare contribuie la strategia Europa 

2002 pentru o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin 

intermediul următoarelor șase priorități ale 
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Uniunii în materie de dezvoltare rurală, 

care transpun obiectivele tematice ale CSC: 

Uniunii și ale priorităților sale 

investiționale în materie de dezvoltare 

rurală, care transpun obiectivele tematice 

ale CSC: 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) facilitarea restructurării exploatațiilor 

care se confruntă cu probleme structurale 

majore, în special a celor cu un nivel 

redus de participare la piață, a 
exploatațiilor orientate spre piață din 

anumite sectoare și a exploatațiilor care 

au nevoie să își diversifice activitățile 

agricole; 

(a) facilitarea restructurării, modernizării și 

a diversificării agricole a exploatațiilor; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) facilitarea reînnoirii generațiilor în 

sectorul agricol. 

(b) facilitarea reînnoirii generațiilor și a 

noilor actori în programele de agricultură 

și de dezvoltare rurală. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sprijinirea gestionării riscurilor la 

nivelul exploatațiilor. 

(b) sprijinirea gestionării riscurilor la 

nivelul exploatațiilor prin intermediul 

măsurilor de precauție. 
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Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) refacerea și conservarea biodiversității, 

inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 

activităților agricole de mare valoare 

naturală, precum și a stării peisajelor 

europene; 

(a) refacerea, conservarea și utilizarea 

sustenabilă a biodiversității și a diversității 

genetice în cadrul exploatației, inclusiv în 

zonele Natura 2000 și în cadrul activităților 

agricole de mare valoare naturală, precum 

și a stării peisajelor europene;  

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) ameliorarea gestionării solului. (c) ameliorarea structurii solului, a 

rezistenței sale la eroziune și la fenomene 

meteorologice extreme, a fertilității și a 
gestionării acestuia. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. promovarea utilizării eficiente a 

resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și 

rezistentă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu 

accent pe următoarele aspecte: 

5. promovarea resurselor agricole 

eficiente din punct de vedere energetic și a 
utilizării eficiente a acestor resurse și 

sprijinirea tranziției către o economie 

compatibilă cu schimbările climatice, 

eficientă din punct de vedere energetic și 

rezistentă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu 

accent pe următoarele aspecte: 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) eficientizarea utilizării apei în 

agricultură; 

(a) eficientizarea și economisirea utilizării 

apei în agricultură; 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) eficientizarea utilizării energiei în 

sectorul agroalimentar; 

(b) eficientizarea și economisirea utilizării 

energiei în sectorul agroalimentar; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) facilitarea furnizării și a utilizării 

surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor 

și a altor materii prime nealimentare, în 

scopul bioeconomiei; 

(c) facilitarea furnizării și a utilizării la 

nivel local a surselor regenerabile de 

energie, a subproduselor, a deșeurilor, a 

reziduurilor și a altor materii prime 

nealimentare, în scopul bioeconomiei; 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) facilitarea diversificării, a înființării de 

noi întreprinderi mici și a creării de locuri 

de muncă; 

(a) încurajarea diversificării activităților 

micro-întreprinderilor și întreprinderilor 

mici, a înființării de noi micro-

întreprinderi și întreprinderi mici, cu 

accent pe cele înființate de femei si tineri 
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și pe crearea de locuri de muncă; 

Justificare 

Amendamentul 32 al Comitetului Regiunilor. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale; 

(b) încurajarea dezvoltării locale durabile 

în zonele rurale; 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Se asigură coerența între sprijinul 

acordat din FEADR și acțiunile finanțate 

din alte fonduri CSC. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre pot include în 

programele lor de dezvoltare rurală 

subprograme tematice care să contribuie la 

realizarea priorităților Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală, destinate să răspundă 

necesităților specifice identificate, în 

special în ceea ce privește: 

(1) Statele membre pot include în 

programele lor de dezvoltare rurală 

subprograme tematice care să contribuie la 

realizarea priorităților Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală, luând în considerare 

relațiile dintre zonele urbane și cele 

rurale și cooperarea la nivel 

transregional, și destinate să răspundă 

necesităților specifice identificate, în 

special în ceea ce privește: 
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Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) zonele montane menționate la articolul 

33 alineatul (2); 

(c) zonele montane menționate la articolul 

33 alineatul (2) și zonele care se confruntă 

cu constrângeri naturale semnificative 

menționate la articolul 33 alineatul (4); 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) rezultatele evaluării strategice de 

mediu a programului realizată în 

conformitate cu Directiva 2001/42/CE; 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) referitor la dezvoltarea rurală, o 

descriere specifică a mecanismelor de 

coordonare dintre strategiile de dezvoltare 

locală, a măsurii „cooperare” la care se 

face referire la articolul 36, a măsurii 

„servicii de bază și reînnoirea satelor în 

zonele rurale” la care se face referire la 

articolul 21 și a sprijinului pentru activități 

neagricole desfășurate în zonele rurale 

acordat în cadrul măsurii „dezvoltarea 

exploatațiilor și întreprinderilor în zonele 

rurale” la care se face referire la articolul 

20; 

(f) referitor la dezvoltarea rurală, o 

descriere specifică a mecanismelor de 

coordonare dintre strategiile de dezvoltare 

locală, a măsurii „cooperare” la care se 

face referire la articolul 36, a măsurii 

„servicii de bază și reînnoirea satelor în 

zonele rurale” la care se face referire la 

articolul 21, inclusiv relațiile dintre zonele 

urbane și cele rurale și cooperarea la 

nivel transregional, și a sprijinului pentru 

activități neagricole desfășurate în zonele 

rurale acordat în cadrul măsurii 

„dezvoltarea exploatațiilor și 

întreprinderilor în zonele rurale” la care se 

face referire la articolul 20; 
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Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) o analiză a necesităților privind 

cerințele de monitorizare și evaluare și 

planul de evaluare menționat la articolul 

49 din Regulamentul (UE) nr. 

[CSC/2012]. Statele membre asigură 

suficiente resurse și activități de 

consolidare a capacităților pentru 

soluționarea necesităților identificate; 

eliminat 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera m 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(m) informații cu privire la 

complementaritatea cu măsurile finanțate 

de alte instrumente ale politicii agricole 

comune, prin politica de coeziune sau din 

EMFF; 

(m) informații cu privire la 

complementaritatea cu măsurile finanțate 

de alte instrumente ale politicii agricole 

comune și la mecanismele care asigură 

coordonarea cu măsurile sprijinite de alte 

fonduri CSC; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – literele o, p 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(o) desemnarea partenerilor menționați la 

articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 

[CSC/2012] și rezultatele consultării 

acestora; 

(o) desemnarea partenerilor menționați la 

articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 

[CSC/2012], acțiunile întreprinse în 

vederea implicării partenerilor în 

pregătirea, implementarea, monitorizarea 

și evaluarea programului, în conformitate 

cu Codul european de conduită, astfel 

cum este stabilit la articolul 5 din 

Regulamentul (RDC), și rezultatele 
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consultării acestora, dacă este cazul, 

principalele elemente ale planului de 

acțiune al rețelei rurale naționale și ale 

structurii acesteia, menționate la articolul 

55 alineatul (3), precum și dispoziții 

privind gestionarea rețelei respective, care 

ar urma să constituie baza planurilor sale 

anuale de acțiune. 

(p) dacă este cazul, principalele elemente 

ale planului de acțiune al rețelei rurale 

naționale și ale structurii acesteia, 

menționate la articolul 55 alineatul (3), 

precum și dispoziții privind gestionarea 

rețelei respective, care ar urma să 

constituie baza planurilor sale anuale de 

acțiune. 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Transfer de cunoștințe și acțiuni de 

informare 

Transfer de cunoștințe, schimb de practici 

durabile și acțiuni de informare 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri 

nu vizează cursurile de instruire sau de 

formare care fac parte din programele sau 

sistemele normale de învățământ de nivel 

secundar sau superior. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri 

nu vizează cursurile de instruire sau de 

formare care fac parte din programele sau 

sistemele normale de învățământ de nivel 

secundar sau superior, dar poate include 

cursuri organizate prin sistemul de 

învățare de-a lungul vieți și de reconversie 

profesională, luând în considerare 

necesitățile actorilor din mediul rural. 
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Justificare 

Sistemul de învățare continuă permite reconversia profesională și dezvoltarea de noi 

activități. 
 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Organismele care oferă servicii de transfer 

de cunoștințe și servicii informative trebuie 

să dispună de capacitățile corespunzătoare, 

și anume de personal calificat și de formare 

periodică, pentru a îndeplini cu succes 

această sarcină. 

Organismele și rețelele care oferă servicii 

de transfer de cunoștințe și servicii 

informative trebuie să dispună de 

capacitățile corespunzătoare, și anume de 

personal calificat și de formare periodică, 

pentru a îndeplini cu succes această 

sarcină. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Costurile eligibile din cadrul acestei 

măsuri sunt costurile legate de organizarea 

și de desfășurarea transferului de 

cunoștințe sau ale acțiunii informative. În 

cazul proiectelor demonstrative, sprijinul 

poate acoperi, de asemenea, costurile 

relevante de investiții. Costurile aferente 

deplasărilor, cazării și diurnei 

participanților, precum și costurile 

înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, 

eligibile. 

(4) Costurile eligibile din cadrul acestei 

măsuri sunt costurile legate de organizarea 

și de desfășurarea schimbului și a 

transferului de cunoștințe sau ale acțiunii 

informative. În cazul proiectelor 

demonstrative, sprijinul poate acoperi, de 

asemenea, costurile relevante de investiții. 

Costurile aferente deplasărilor, cazării și 

diurnei participanților, precum și costurile 

înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, 

eligibile.  
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Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – punctul i – liniuța 2a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - lanțurilor scurte și locale de 

aprovizionare cu alimente; sau 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) contribuie la stimularea creșterii 

economice, la protejarea locurilor de 

muncă de-a lungul lanțului de producție 

și la dezvoltarea de noi ramuri de 

activitate pentru exploatațiile agricole, de 

exemplu în domeniul turistic sau social; 

Justificare 

Măsurile investiționale trebuie să includă extinderea activităților exploatațiilor atât în plan 

turistic (vacanța la fermă), cât în plan social (programul „Green Care”). 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) plățile pentru pensionare acordate 

fermierilor care își transferă permanent 

exploatația către alt fermier. 

Justificare 

Schema actuală privind pensionarea timpurie ar trebui păstrată. 

 

Amendamentul  46 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 

punctul (ii) se acordă fermierilor sau 

membrilor gospodăriilor agricole care își 

diversifică activitatea prin practicarea unor 

activități neagricole, precum și 

microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici neagricole din zone rurale. 

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 

punctul (ii) se acordă fermierilor sau 

membrilor gospodăriilor agricole care își 

diversifică activitatea prin practicarea unor 

activități neagricole, altor locuitori din 

zonele rurale, precum și 

microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici neagricole din zone rurale. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 

se acordă microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici neagricole din zone 

rurale și fermierilor sau membrilor 

gospodăriilor agricole. 

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 

se acordă microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici neagricole din zone 

rurale și fermierilor sau membrilor 

gospodăriilor agricole, precum și altor 

locuitori din zonele rurale. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 

extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 

la scară mică, inclusiv investiții în 

domeniul energiei din surse regenerabile; 

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 

extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 

la scară mică, luând în considerare 

relațiile dintre zonele urbane și cele 

rurale și incluzând investiții în măsuri 

privind eficiența energetică și în domeniul 

energiei din surse regenerabile; 
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Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatele 2 și 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 

măsuri vizează exclusiv infrastructura la 

scară mică, astfel cum este definită de 

fiecare stat membru în programul său. Cu 

toate acestea, programele de dezvoltare 

rurală pot prevedea anumite derogări de la 

această normă în cazul investițiilor în 

banda largă și a celor realizate în domeniul 

energiei din surse regenerabile. În acest 

caz, trebuie stabilite criterii clare care să 

asigure complementaritatea cu sprijinul 

acordat în cadrul altor instrumente ale UE. 

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 

măsuri vizează exclusiv infrastructura la 

scară mică, astfel cum este definită de 

fiecare stat membru în programul său. Cu 

toate acestea, programele de dezvoltare 

rurală pot prevedea anumite derogări de la 

această normă în cazul investițiilor în 

banda largă și a celor realizate în domeniul 

furnizării descentralizate a energiei din 

surse regenerabile. În acest caz, trebuie 

stabilite criterii clare care să asigure 

complementaritatea cu sprijinul acordat în 

cadrul altor instrumente ale UE. 

(3) Investițiile realizate în temeiul 

alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 

dacă operațiunile relevante sunt 

implementate în conformitate cu planurile 

de dezvoltare a municipalităților în zonele 

rurale și a serviciilor de bază oferite de 

acestea, acolo unde există asemenea 

planuri, și trebuie să fie coerente cu orice 

eventuală strategie de dezvoltare locală. 

Investițiile realizate în temeiul alineatului 

(1) sunt eligibile pentru sprijin dacă 

operațiunile relevante sunt implementate în 

conformitate cu planurile de dezvoltare a 

municipalităților în zonele rurale și a 

serviciilor de bază oferite de acestea, acolo 

unde există asemenea planuri, și trebuie să 

fie coerente cu orice strategie de dezvoltare 

locală. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 

sisteme de utilizare a terenurilor care 

asociază silvicultura și agricultura 

extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 

membre stabilesc numărul maxim de 

copaci care urmează să fie plantați pe 

hectar, ținând seama de condițiile 

pedoclimatice locale, de speciile forestiere 

și de necesitatea de a garanta utilizarea 

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 

sisteme de utilizare a terenurilor care 

asociază silvicultura și agricultura 

extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 

membre stabilesc numărul maxim de 

copaci care urmează să fie plantați pe 

hectar, ținând seama de condițiile 

pedoclimatice locale, de speciile forestiere 

și de necesitatea de a garanta utilizarea 

sustenabilă a terenurilor în scopuri 
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terenurilor în scopuri agricole. agricole. 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 

acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 

sau grupurilor formate din fermieri și alți 

gestionari de terenuri care se angajează în 

mod voluntar să desfășoare operațiuni 

constând într-unul sau mai multe 

angajamente de agromediu și climatice 

având ca obiect terenuri agricole. Atunci 

când acest lucru este justificat 

corespunzător de realizarea obiectivelor 

legate de mediu, plățile pentru agromediu 

și climă pot fi acordate și altor gestionari 

de terenuri sau grupurilor formate din alți 

gestionari de terenuri. 

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 

acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 

sau grupurilor formate din fermieri și alți 

gestionari de terenuri care se angajează în 

mod voluntar să desfășoare operațiuni 

constând într-unul sau mai multe 

angajamente de agromediu și climatice 

având ca obiect terenuri agricole, respectiv 

terenuri agricole utilizabile, sau care au 

pus în aplicare măsuri de investiții privind 

adaptarea la schimbările climatice. Atunci 

când acest lucru este justificat 

corespunzător de realizarea obiectivelor 

legate de mediu, plățile pentru agromediu 

și climă pot fi acordate grupurilor de 

fermieri. 

Justificare 

Grupul țintă al acestei măsuri îl reprezintă în principal fermierii. Trebuie să țină seama de 

programele și măsurile deja existente. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Plățile pentru agromediu și climă 

acoperă numai angajamentele care 

depășesc standardele obligatorii relevante, 

stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 

din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 

obligații relevante stabilite în temeiul 

titlului III capitolul 2 din Regulamentul 

(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 

relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 

(3) Plățile pentru agromediu și climă 

acoperă numai angajamentele care 

depășesc standardele obligatorii relevante, 

stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 

din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, 

cerințele minime relevante pentru utilizarea 

îngrășămintelor și a produselor de protecție 

a plantelor, precum și alte cerințe 

obligatorii relevante prevăzute în legislația 
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și a produselor de protecție a plantelor, 

precum și alte cerințe obligatorii relevante 

prevăzute în legislația națională. Toate 

aceste cerințe obligatorii trebuie 

identificate în program. 

națională. Toate aceste cerințe obligatorii 

trebuie identificate în program. 

Justificare 

Măsurile de agromediu și climatice trebuie să fi recunoscute ca cerințe privind ecologizarea 

în cadrul plăților directe, fără a determina o creștere a liniei de bază. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Plățile se acordă anual pentru a 

compensa toate sau o parte din costurile 

suplimentare și pierderile de venit 

suportate de beneficiari ca urmare a 

angajamentelor luate. Dacă este necesar, 

plățile respective pot acoperi și costurile 

tranzacționale, reprezentând până la 20 % 

din prima plătită pentru angajamentele de 

agromediu și climatice. Dacă 

angajamentele sunt luate de grupuri de 

fermieri, nivelul maxim este de 30 %.  

(6) Plățile se acordă anual pentru a 

compensa toate sau o parte din costurile 

suplimentare și pierderile de venit 

suportate de beneficiari ca urmare a 

angajamentelor luate. Dacă este necesar, 

plățile respective pot acoperi și costurile 

tranzacționale, reprezentând până la 20 % 

din prima plătită pentru angajamentele de 

agromediu și climatice. Dacă 

angajamentele sunt luate de grupuri de 

fermieri, nivelul maxim este de 30 %. 

Sprijinul din partea FEADR poate 

include măsurile care intră sub incidența 

titlului III capitolul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. DP/2012. 

Justificare 

Măsurile de agromediu și climatice certificate ar trebui să îndeplinească automat cerințele 

privind ecologizarea. Prin urmare, toate măsurile ar trebui să fie considerate ecologizare și 

ar trebui, în acest sens, să fie eligibile în cadrul ambilor piloni. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Costurile suplimentare și pierderile de 

venit se calculează în raport cu suprafețele 

care nu se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice, 

luând în considerare plățile efectuate în 

temeiul titlului III capitolul 3 din 

Regulamentul (UE) nr. DP/2012. 

Costurile suplimentare și pierderile de 

venit se calculează în raport cu suprafețele 

care nu se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice, 

luând în considerare plățile efectuate în 

temeiul titlului III capitolul 3 din 

Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Plățile se 

diferențiază, în mod corespunzător, în 

funcție de: 

 - situația și obiectivele de dezvoltare 

specifice unei regiuni; 

 - gravitatea oricărei dificultăți naturale 

permanente care afectează activitățile 

agricole; 

 - tipul producției și, acolo unde este cazul, 

structura economică a exploatației. 

Justificare 

Exploatațiile cu diferite forme de producție și din diferite zone de producție au cheltuieli și 

costuri de gestionare diferite, care trebuie luate în considerare. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) abordări de cooperare între diferiți 

actori din lanțul agroalimentar din 

Uniune și din sectorul forestier, precum și 

între alți actori care contribuie la realizarea 

obiectivelor și priorităților politicii de 

dezvoltare rurală, inclusiv organizațiile 

interprofesionale; 

(a) abordări de cooperare între fermieri și 

întreprinderi din mediul rural, cu un 

accent special pe micii fermieri și pe 

microîntreprinderi/întreprinderi mici, 

precum și între diferiți actori din lanțurile 

alimentare locale și regionale, din sectorul 

forestier, precum și între alți actori care 

contribuie la realizarea obiectivelor și 

priorităților politicii de dezvoltare rurală, 

inclusiv organizațiile interprofesionale; 
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Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) activități de promovare pe plan local 

legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale; 

(e) activități de informare și promovare pe 

plan local legate de dezvoltarea lanțurilor 

scurte de aprovizionare și a piețelor locale; 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) sprijinul poate acoperi și costurile 

care decurg din activitățile de informare 

și promovare pentru produsele care se 

înscriu în schemele de calitate menționate 

la alineatul (1); 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 – litera ja (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) dezvoltarea și/sau comercializarea de 

servicii turistice aferente turismului rural; 

Justificare 

Dezvoltarea și comercializarea turismului rural sunt extrem de importante pentru zonele 

rurale, întrucât, în multe dintre regiuni, această ramură a economiei este foarte strâns legată 

de agricultură. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 – litera jb (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (jb) dezvoltarea de proiecte privind 

agricultura socială (de exemplu Green 

Care); 

Justificare 

Valorificarea agriculturii sociale după exemplul proiectului UE „Green Care” este, pe de o 

parte, importantă pentru zonele rurale și, pe de altă parte, constituie o nouă ramură a 

economiei care se adaugă agriculturii. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Pe lângă sarcinile menționate la 

articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 

[CSC/2012], grupurile de acțiune locală 

pot, de asemenea, să realizeze sarcini 

suplimentare care le sunt delegate de 

către autoritatea de gestionare și/sau de 

către agenția de plăți. 

(1) Pe lângă sarcinile menționate la 

articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 

[CSC/2012], grupurile de acțiune locală 

pot, de asemenea: 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 1 – litera a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) să realizeze sarcinile suplimentare 

care le sunt delegate de către autoritatea 

de management și/sau de către agenția de 

plăți sau 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să pună în aplicare, singure sau 

împreună cu parteneri, operațiuni cu o 

dimensiune teritorială extinsă intitulate 

„proiecte umbrelă”, în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. 

Justificare 

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 

framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 

partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 

intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 

realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 

added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-

scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 

administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 

partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 

complicated administrative path. 

 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Grupurile de acțiune locală pot solicita 

agenției de plăți competente achitarea unui 

avans în cazul în care se include în 

programul de dezvoltare rurală o astfel de 

posibilitate. Cuantumul avansurilor nu 

poate depăși 50 % din sprijinul public legat 

de costurile de funcționare și de animare. 

(2) Grupurile de acțiune locală pot solicita 

agenției de plăți competente achitarea unui 

avans în cazul în care se include în 

programul de dezvoltare rurală o astfel de 

posibilitate. Cuantumul avansurilor nu 

poate depăși 80 % din sprijinul public legat 

de costurile de funcționare și de animare. 

Justificare 

Având în vedere problemele semnificative întâmpinate de grupurile de acțiune locală în ceea 

ce privește accesul la credite, propunem creșterea sumei avansurilor până la 80 %. 
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Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) acțiuni de promovare a participării 

locale la planificarea și implementarea 

unor servicii de îngrijire medicală mai 

bune, educație, activități culturale și în 

alte domenii ale serviciilor publice locale; 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) sprijinul pregătitor menționat la 

litera (b) poate fi sub formă de plată în 

avans de până la 100 % din contribuția 

publică, dacă se prevede această 

posibilitate în program. 

Justificare 

Propun adăugarea unui alineat suplimentar pentru a introduce normele care să permită 

alocarea de plăți în avans de până la 100 % pentru realizarea unui proiect umbrelă. 

Proiectele respective ar implica în mod direct partenerii care, din cauza constrângerilor 

financiare, nu solicită sprijinul în mod individual. În cadrul unui proiect umbrelă, un grup de 

acțiune locală ar putea transfera în avans mijloacele financiare către partenerii săi. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 

PEI privind productivitatea și durabilitatea 

agriculturii prevăzut la articolul 61, în 

conformitate cu articolul 51 alineatul (1). 

Această rețea permite interconectarea 

grupurilor operaționale, a serviciilor de 

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 

PEI privind productivitatea și durabilitatea 

agriculturii prevăzut la articolul 61, în 

conformitate cu articolul 51 alineatul (1). 

Această rețea permite interconectarea 

grupurilor operaționale, a serviciilor de 
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consiliere și a cercetătorilor. consiliere, a organizațiilor 

neguvernamentale și a cercetătorilor. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 61 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) promovează un sector agricol eficient 

din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, productiv, cu emisii reduse, 

benefic pentru climă și rezilient, care să 

funcționeze în armonie cu resursele 

naturale esențiale de care depinde 

activitatea agricolă; 

(a) promovează un sector agricol eficient 

din punctul de vedere al utilizării resurselor 

și din punct de vedere energetic, 

productiv, cu emisii reduse, benefic pentru 

climă și rezilient, care să funcționeze în 

armonie cu resursele naturale esențiale de 

care depinde activitatea agricolă; 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 61 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) mediază apropierea între, pe de o parte, 

cunoștințele și tehnologia de vârf și, pe de 

altă parte, fermieri, întreprinderi și servicii 

de consiliere; 

(d) mediază apropierea între, pe de o parte, 

cunoștințele, expertiza locală și tehnologia 

de vârf și, pe de altă parte, fermieri, 

comunități rurale, întreprinderi și servicii 

de consiliere. 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 61 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) informarea comunității științifice cu 

privire la necesitățile în materie de 

cercetare ale practicii agricole. 

(c) informarea comunității științifice cu 

privire la necesitățile în materie de 

cercetare din perspectiva fermierilor și a 

comunităților rurale. 

 

Amendamentul 70 
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Propunere de regulament 

Articolul 64 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În scopul alocării rezervei de 

performanță menționate la articolul 20 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 

[CSC/2012], veniturile alocate disponibile 

colectate în conformitate cu articolul 45 

din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 pentru 

FEADR se adaugă la cuantumurile 

menționate la articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. [CSC/2012]. 

Veniturile respective se alocă statelor 

membre proporțional cu procentul care le 

revine din cuantumul total al sprijinului 

acordat din FEADR. 

(6) Veniturile alocate disponibile colectate 

în conformitate cu articolul 45 din 

Regulamentul (UE) nr. HR/2012 pentru 

FEADR se alocă statelor membre 

proporțional cu procentul care le revine din 

cuantumul total al sprijinului acordat din 

FEADR. 

Justificare 

Referirea la rezerva de performanță menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 

[CSC/2012] se suprimă. 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 65 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prin derogare de la alineatul (3) 

primul paragraf litera (b) din prezentul 

articol, statele membre pot crește 

contribuția FEADR maximă pentru 

măsurile menționate la articolele 21 și 31 

din prezentul Regulament, în cadrul 

programelor implementate în regiuni de 

tranziție, astfel cum au fost definite la 

articolul 82 alineatul (2) din 

Regulamentul (RDC), pentru a asigura 

coerența cu nivelul ratelor de cofinanțare 

al altor fonduri CSC pentru această 

categorie de regiuni, în special în 

programele de tip multifond. 
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Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 65 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) O cheltuială cofinanțată din FEADR nu 

poate fi cofinanțată printr-o contribuție din 

fondurile structurale, din Fondul de 

coeziune sau din oricare alt instrument 

financiar al Uniunii. 

(6) O cheltuială pentru o măsură concretă 

sau pentru o parte a unei măsuri concrete 
cofinanțată din FEADR nu poate fi 

cofinanțată printr-o contribuție din 

fondurile structurale, din Fondul de 

coeziune sau din oricare alt instrument 

financiar al Uniunii. Acest fapt nu 

limitează sau împiedică o abordare a 

programării care combină sprijinul oferit 

de diferite fonduri CSC ce ar putea fi 

necesare pentru a atinge obiectivele 

tematice de la articolul 9 din 

Regulamentul [CSC/2012] într-o manieră 

coerentă, integrată. 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 65 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Contribuția națională la cheltuielile 

publice eligibile poate fi înlocuită cu 

contribuții private. 

Justificare 

După cum s-a prevăzut deja în cadrul negocierilor purtate în trilog cu privire la regulamentul 

financiar, contribuția națională la cheltuielile publice eligibile ar trebui să poată fi înlocuită 

de contribuții din sectorul privat. Această posibilitate este necesară, în primul rând, în 

actuala perioadă de austeritate pe care o traversează statele membre, astfel ca problema 

cofinanțării pe care trebuie să o asigure statele membre să poată fi compensată de unii 

investitori privați. 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 65 – alineatul 7 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Pentru fondurile transferate în 

FEADR în conformitate cu articolul 7 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 

DP/2012, se aplică rata unică a 

contribuției prevăzută la alineatul (3). 

Justificare 

Din motive de coerență, fondurile transferate în cadrul flexibilității FEADR trebuie să aibă o 

rată a contribuției la FEADR egală cu a celorlalte măsuri. 
 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 80 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre care au optat pentru 

programe regionale pot institui un comitet 

național de monitorizare, responsabil cu 

coordonarea implementării programelor în 

cauză în raport cu cadrul național și cu 

utilizarea resurselor financiare. 

Statele membre care au optat pentru 

programe regionale pot institui comitete 

naționale sau regionale de monitorizare. 

În cazul comitetelor naționale de 

monitorizare, acestea coordonează 

implementarea programelor regionale în 

raport cu cadrul național. 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 81 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) examinează activitățile și realizările 

legate de planul de evaluare al 

programului; 

(b) examinează planul de evaluare 

prezentat de către autoritatea de 

management și progresele înregistrate cu 

privire la implementarea sa. 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 82 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de 

31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023 

inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 

un raport anual de punere în aplicare 

privind implementarea programelor de 

dezvoltare rurală în anul calendaristic 

precedent. Raportul prezentat în 2016 se 

referă la anii calendaristici 2014 și 2015. 

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de 

30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2022 

inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 

un raport anual de punere în aplicare 

privind implementarea programelor de 

dezvoltare rurală în anul calendaristic 

precedent. Statul membru prezintă 

raportul final referitor de punere în 

aplicare până la 31 decembrie 2023. 

Raportul prezentat în 2016 se referă la anii 

calendaristici 2014 și 2015. 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 85 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În 2023, statele membre întocmesc un 

raport de evaluare ex post pentru fiecare 

dintre programele lor de dezvoltare rurală. 

Acest raport se transmite Comisiei până 

cel târziu la 31 decembrie 2023. 

În 2023, statele membre întocmesc un 

raport de evaluare ex post pentru fiecare 

dintre programele lor de dezvoltare rurală. 

Acest raport se finalizează cel târziu până 

la data de 31 decembrie 2023. 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 89 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care programul de dezvoltare 

rurală prevede instrumente care conțin 

elemente ale ajutoarelor de la stat, aceste 

instrumente nu fac obiectul unei 

notificări separate. 

Justificare 

Solicit modificarea legislației UE în vederea evitării necesității unei proceduri de aprobare 

separate pentru anumite instrumente de sprijin, privite din punctul de vedere al conformității 

lor cu politica în domeniul concurenței. 
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