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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea analizată reprezintă un răspuns prompt al Comisiei la cerinţele care stau la baza 
deciziei Consiliului din 11 decembrie 2008 de a aproba un Plan european de redresare 
economică care să conţină măsuri specifice în multiple sectoare de competenţă comunitară şi 
naţională pentru a face faţă crizei economice şi financiare care afectează pieţele europene din 
2007.

În sectorul dezvoltării rurale, textul Comisiei propune revizuirea punctelor relevante din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în vederea adoptării indicaţiilor din Planul european de 
redresare economică.

Comisia propune, în particular, să se pună la dispoziţia tuturor statelor membre suma de 1,5 
miliarde de euro prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) în vederea soririi accesului la internetul de bandă largă în zonele rurale şi pentru a 
face faţă noilor provocări identificate în cadrul evaluării intermediare, finalizate în 2008, a 
reformei din 2003 a politicii agricole comune (schimbările climatice, sursele de energie 
regenerabilă, gestionarea resurselor de apă, biodiversitatea). 

În general, raportorul pentru aviz susţine pe deplin propunerea, considerând că aceste măsuri, 
dacă vor fi implementate rapid şi într-un mod integrat, vor putea cu siguranţă contribui la 
renaşterea economiilor naţionale şi la recâştigarea încrederii consumatorilor în sistem.

Cu toate acestea, având în vedere caracterul urgent evident al activităţii legislative şi de 
programare la nivel comunitar în acest moment de cotitură, raportorul pentru aviz consideră 
că trebuie introduse o serie de elemente adiţionale care ar putea contribui la asigurarea 
faptului că acest caracter urgent se va reflecta şi în etapa implementării măsurilor respective 
în statele membre.

Prin urmare, amendamentele propuse sunt menite să asigure faptul că statele membre 
desfăşoară o activitate de informare adecvată atât a autorităţilor regionale, astfel încât acestea 
să-şi poată ajusta propriile planuri de dezvoltare rurală, cât şi a beneficiarilor şi părţilor 
interesate potenţiale, cu privire la alocarea unor resurse financiare suplimentare destinate 
măsurilor în sectorul rural.

În plus, consideră că trebuie subliniată necesitatea de creştere la maximum a oportunităţilor de 
cheltuieli în primii ani financiari, exprimată de Consiliu în conformitate cu obiectivul său de 
redresare economică în întreaga Uniune Europeană, prin susţinerea utilizării procedurilor de 
implementare accelerate şi simplificate.

În cele din urmă, în vederea creşterii transparenţei şi a cantităţii de informaţii disponibile 
referitoare la rezultatele obţinute în perioada 2009-2011 şi a asigurării unor instrumente 
adecvate pentru coordonarea acţiunilor finanţate de FEADR şi fondurile structurale în vederea 
finanţării infrastructurii de internet de bandă largă, Comisiei i se solicită să includă în raportul 
de monitorizare anual prevăzut pentru Fondul european de dezvoltare rurală o secţiune special 
dedicată verificării rezultatelor acestor măsuri.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cerinţele legate de urgentarea 
implementării acestor acţiuni implică 
utilizarea unor principii bazate pe 
accelerarea şi simplificarea procedurilor, 
în vederea asigurării intrării în vigoare 
rapide a amendamentelor referitoare la 
Planul european de redresare economică, 
precum şi a eficacităţii acestora în 
circumstanţele crizei actuale.
În acest sens, statele membre trebuie să 
asigure informarea adecvată, prin 
intermediul unor iniţiative de informare 
ample, a autorităţilor regionale şi a 
potenţialilor beneficiari ai fondurilor cu 
privire la măsurile cuprinse în prezentul 
regulament.

Or. it

Justificare

Amendamentul propus introduce necesitatea aplicării de urgenţă a acţiunilor printre motivele 
care stau la baza măsurii în curs de adoptare, ceea ce presupune, pe de o parte, informarea 
adecvată şi promptă a potenţialilor beneficiari cu privire la noua iniţiativă şi, pe de altă 
parte, adoptarea unor proceduri de implementare accelerate şi simplificate, inclusiv în ceea 
ce priveşte termenele scurte stabilite în această măsură.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre îşi reexaminează, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 12 alineatul (1), planul de 
strategie naţională, după reexaminarea 
orientărilor strategice comunitare prevăzute 
la articolul 10.

(1) Statele membre îşi reexaminează, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 12 alineatul (1), planul de 
strategie naţională, după reexaminarea 
orientărilor strategice comunitare prevăzute 
la articolul 10, asigurând o informare 
adecvată a autorităţilor regionale şi a 
potenţialilor beneficiari ai fondurilor.

Or. it

Justificare

Amendamentul transpune în legislaţie prima afirmaţie de la amendamentul 1 precedent 
referitoare la motive.

Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele revizuite de dezvoltare rurală 
legate de operaţiunile menţionate la 
prezentul alineat se prezintă Comisiei până 
la 30 iunie 2009 cel târziu.

Programele revizuite de dezvoltare rurală 
legate de operaţiunile menţionate la 
prezentul alineat şi bazate, în ceea ce 
priveşte implementarea acţiunilor, pe 
principiile accelerării şi simplificării, se 
prezintă Comisiei până la 30 iunie 2009 cel 
târziu.

Or. it

Justificare

Având vedere perioada scurtă de timp de care dispun statele membre pentru a-şi modifica 
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planurile naţionale, se impune informarea amplă şi promptă cu privire la noua legislaţie şi 
adoptarea unor proceduri accelerate şi simplificate atât pentru cheltuieli, cât şi pentru 
rapoarte.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
Articolul 69 – alineatul 5a – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul anual al Comisiei Europene 
referitor la dezvoltarea rurală dedică o 
secţiune specifică pentru monitorizarea 
operaţiunilor legate de priorităţile 
menţionate la articolul 16a litera (g).

Or. it

Justificare

Scopul prezentului amendament îl constituie introducerea posibilităţii de a verifica pe 
parcurs faptul că procedura accelerată adoptată în etapa alocării fondurilor este reflectată în 
mod adecvat în momentul cheltuirii fondurilor. Scopul acesteia este asigurarea eficacităţii 
depline a acţiunilor şi furnizarea unor instrumente adecvate pentru a asigura coordonarea 
necesară cu activităţile similare finanţate de fondurile structurale.
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