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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei are ca scop promovarea unui sector agricol durabil și orientat spre piață, 
fără a întreprinde o reformă fundamentală. 

Raportorul salută eforturile de reformă și consideră că procesul de deschidere a pieței și de 
simplificare a PAC până în 2013 trebuie continuat. Trebuie garantată, totuși, încheierea 
reformelor din 2003 înainte de inițierea unei restructurări revoluționare a PAC.

Modulare și degresiune: Raportorul consideră că fermierii europeni au nevoie de o 
planificare fiabilă. În condiții de creștere a prețurilor materiilor prime, modularea 
suplimentară nu este justificată. Prin urmare, raportorul nu aprobă continuarea modulării 
progresive ca principiu: propunerea duce la sporirea birocrației și ar putea avea ca efect 
divizarea fermelor mai mari și eforturi suplimentare pentru micii fermieri.

Eco-condiționalitate: Raportorul respinge orice lărgire a domeniului eco-condiționalității. Prin 
urmare, raportorul nu consideră că criteriile suplimentare ar trebui să fie obligatorii, deoarece 
acestea nu corespund obiectivului de reducere a birocrației și a eforturilor inutile.

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
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice agricultor care primește plăți 
directe trebuie să respecte cerințele legale 
în materie de gestionare prevăzute în anexa 
II și bunele condițiile agricole și de mediu 
stabilite la articolul 6.

(1) Orice agricultor care primește plăți 
directe trebuie să respecte cerințele legale
în materie de gestionare prevăzute în anexa 
II și bunele condițiile agricole și de mediu 
stabilite la articolul 6, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru se dovedește 
practic imposibil sau ar fi disproporționat.

Or. en

Justificare

Principiul simplificării procedurilor prin intermediul eco-condiționalității contravine acestei 
obligații care reintroduce eforturi inutile și birocrație inutilă. Majoritatea criteriilor impuse 
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sunt cuprinse deja în dispozițiile europene în vigoare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea națională competentă oferă 
agricultorului lista cu cerințele legale în 
materie de gestionare și cu bunele condiții 
agricole și de mediu care trebuie 
respectate.

(2) Autoritatea națională competentă oferă 
agricultorului lista cu cerințele legale în 
materie de gestionare și cu bunele condiții 
agricole și de mediu.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 1.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate cuantumurile plăților directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor și care 
depășesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(1) Toate cuantumurile plăților directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor și care 
depășesc 10 000 EUR se reduc în fiecare 
an, până în 2012, cu următoarele procente:

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

(2) Reducerile prevăzute la alineatul (1) 
cresc pentru:
(a) cuantumurile între 100 000 și 199 999 
EUR, cu 3 procente,
(b) cuantumurile între 200.000 și 299.999 
EUR, cu 6 procente,
(c) cuantumurile de 300 000 EUR sau mai 
mult, cu 9 procente.
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(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică plăților 
directe acordate agricultorilor din 
departamentele franceze de peste mări, din 
Azore și Madeira, din Insulele Canare și 
din insulele Mării Egee.

(2) Alineatul (1) nu se aplică plăților 
directe acordate agricultorilor din 
departamentele franceze de peste mări, din 
Azore și Madeira, din Insulele Canare și 
din insulele Mării Egee.

Or. en

Justificare

Creșterea prețurilor materiilor prime nu justifică modularea suplimentară. Modularea 
progresivă ar trebui eliminată deoarece este discriminatorie și penalizează fermele mari 
eficiente care se bazează pe o economie de scară și contribuie la consolidarea dezvoltării 
rurale. În același timp, micii fermieri nu ar trebui să fie obligați eforturi suplimentare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, fiecare stat membru în 
cauză încasează cel puțin 80% din totalul 
sumelor rezultate în urma modulării în 
statele membre respective.

Fiecare stat membru în cauză încasează 
100% din totalul sumelor rezultate în urma 
modulării în statele membre respective.

Or. en

Justificare

Având în vedere noile provocări, ar trebui să se garanteze faptul că toate sumele rezultate din 
modularea cu 5% rămân în statul membru respectiv, pentru a finanța atât noile provocări, cât 
și măsurile în vigoare din statele membre.

Amendamentul 5

Propunere de regulament 
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma rămasă rezultată în urma aplicării 
articolului 7 alineatul (1) și suma rezultată 
în urma aplicării articolului 7 alineatul 

(4) Suma rămasă rezultată în urma aplicării 
articolului 7 se alocă în întregime statului 
membru în care sumele au fost generate, în 
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(2) sunt alocate statului membru în care 
sumele au fost generate, în conformitate 
procedura prevăzută la articolul 128 
alineatul (2). Sumele sunt folosite în 
conformitate cu articolul 69 alineatul (5a) 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

conformitate procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2). Sumele sunt 
folosite în conformitate cu articolul 69 
alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005.

Or. en

Justificare

Luându-se în considerare noile provocări, precum și măsurile în vigoare și intervențiile 
aprobate, ar trebui garantate resurse financiare suficiente pentru Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). De aceea, sumele rezultate în urma tuturor măsurilor de 
modulare ar trebui să rămână în statul membru respectiv.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protejarea și gestionarea apelor:
Protejarea apelor împotriva poluării și a 
formării de șiroaie și gestionarea utilizării 
apei
– Stabilirea de porțiuni de îndiguire de-a 
lungul cursurilor de apă,
– respectarea procedurilor de obținere a 
autorizațiilor pentru utilizarea apei în 
irigații.

eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea ar trebui orientată spre simplificarea criteriilor eco-condiționalității, în timp ce 
prezenta propunere lărgește dimpotrivă domeniul. Majoritatea criteriilor impuse sunt deja 
cuprinse în legislația europeană în vigoare, ca de exemplu cea privind protecția plantelor și 
fertilizarea.
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