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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea și consideră că bilanțul de sănătate al PAC ar trebui să permită 
reducerea birocrației, simplificarea procedurilor și coordonarea mai bună a instrumentelor.

De aceea, raportorul consideră că ar trebui să existe o coordonare între finanțarea dezvoltării 
rurale și alte politici europene pertinente, cum ar fi politica de coeziune. Acest fapt ar 
contribui la coordonarea intervențiilor, la evitarea suprapunerilor și la mărirea resurselor 
financiare disponibile.

Deoarece finanțarea dezvoltării rurale cunoaște deja presiuni financiare, este necesar să se 
asigure că măsurile în vigoare și intervențiile aprobate dispun de fonduri suficiente pentru 
punerea lor în aplicare. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a elabora 
programele proprii de dezvoltare rurală în funcție de nevoile lor specifice.

Având în vedere resursele limitate alocate în general dezvoltării rurale, raportorul consideră 
că ar trebui luată în considerare stabilirea unei legături între resursele de finanțare ale 
dezvoltării structurale și respectiv rurale. Prin urmare, posibilitatea de reutilizare a resurselor 
nefolosite aparținând Fondurilor structurale (în baza regulii N+2, N+3) ar trebui să reprezinte 
o măsură importantă de sprijinire nu numai a politicii de coeziune, ci și a programelor de 
dezvoltare rurală (chiar dacă acestea sunt finanțate în prezent în cadrul rubricii 2) și că, în 
acest sens, ar trebui asigurată o mai mare flexibilitate.

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 – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) și articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune și de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) și articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune și de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
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financiare obținute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menționate pentru a sprijini 
activitățile referitoare la noile provocări.

financiare obținute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menționate pentru a sprijini atât 
activitățile prezente, cât și cele viitoare, 
referitoare la noile provocări, în 
conformitate cu deciziile fiecărui stat 
membru.

Or. en

Justificare

 Pe lângă noile provocări, trebuie să se asigure că măsurile deja în vigoare și intervențiile 
aprobate dispun de fonduri suficiente pentru punerea lor în aplicare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Aceste acțiuni ar trebui să fie 
compatibile cu acțiunile finanțate de alte 
fonduri comunitare și în special de 
Fondurile structurale (Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune).

Or. en

Justificare

Coordonarea cu celelalte politici europene pertinente, cum ar fi politica de coeziune, ar 
contribui la coordonarea intervențiilor, la evitarea suprapunerilor și la mărirea resurselor 
financiare disponibile. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru garantarea finanțării 
corespunzătoare a programelor de 
dezvoltare rurală, ar fi necesară 
îmbunătățirea flexibilității pentru a oferi 
posibilitatea utilizării, de asemenea, a 
resurselor nefolosite din cadrul 
Fondurilor structurale (rubrica 1b) 
alocate în acest scop.

Or. en

Justificare
Este extrem de necesar să se ia în considerare posibilitatea de reutilizare a resurselor 
nefolosite din cadrul Fondurilor structurale (în baza regulii N+2, N+3 - rubrica 1b), pentru 
sprijinirea altor programe ale politicilor europene de coeziune și dezvoltare rurală.  
Resursele limitate disponibile pentru acțiunile structurale de teren necesită crearea unui nou 
sistem în acest scop. Ar trebui să se asigure o mai mare flexibilitate, pentru a permite 
utilizarea resurselor respective pentru dezvoltarea rurală (finanțată în prezent în cadrul 
rubricii 2).

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură sinergii cu acțiuni 
similare finanțate de alte fonduri 
comunitare, în special Fondurile 
structurale și elaborează, atunci când este 
necesar, abordări integrate ale 
strategiilor, activităților și finanțării.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 2.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 69 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 alineatul 
(4) și 10 alineatul (4) din Regulamentul 
(CE) [nr.  XXXX/2008 (noul Regulament 
privind sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori)] va fi utilizat de statele membre 
în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 
și 31 decembrie 2015 ca ajutor comunitar 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală 
pentru activitățile de tipul celor prevăzute 
la articolul 16a din prezentul regulament, 
aprobate după 1 ianuarie 2010.

(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 alineatul 
(4) și 10 alineatul (4) din Regulamentul 
(CE) [nr.  XXXX/2008 (noul Regulament 
privind sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori)] va fi utilizat de statele membre 
în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 
și 31 decembrie 2015 ca ajutor comunitar 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală 
atât pentru activitățile prezente, cât și 
pentru cele viitoare, în funcție de noile 
provocări, în conformitate cu deciziile 
fiecărui stat membru.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 1.
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