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În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată cu adresa nr. 21/E, la data de 
05.09.2013, pentru verificarea conformării principiului subsidiarităţii asupra 
propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) – [COM(2013) 521] 

Obiectivul prezentei propuneri urmăreşte prelungirea duratei derogării, care 
permite majorarea ratei maxime a contribuţiei FEADR, prevăzute în Regulamentul 
nr. 1698/2005 până la data finală de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada de 
programare 2007-2013, şi anume 31 decembrie 2015. 

Analizând textul propunerii, membrii Comisiei constată că aceasta are 
caracter legislativ şi face obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii. 

În esenţă, se propune modificarea articolului 70 alineatul (4c) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 pentru a permite statelor membre care primesc 
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asistență financiară să beneficieze de majorarea cu 10 puncte procentuale, numai 
pentru angajamentele bugetare deschise pentru perioada de programare 2007-2013, 
până la sfârșitul perioadei de eligibilitate și să solicite acest lucru în cererile lor 
pentru soldul final, chiar și în cazul în care nu mai este acordată asistența financiară. 

Propunerea respectă principiul subsidiarităţii deoarece are ca scop să ofere 
sprijin sporit, prin intermediul FEADR, statelor membre care se confruntă cu 
dificultăţi finaciare, în special în ceea ce priveşte creşterea economică şi stabilitatea 
financiară, precum şi cu o deteriorare a situaţiei deficitului şi datoriei lor, ca urmare a 
actualei crize financiare internaţionale. În acest context, este necesar să se stabilească, 
la nivelul Uniunii Europene, un mecanism temporar care să permită derogarea de la 
ratele normale de cofinanţare pentru FEADR. 

 
Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 

din data de 24 septembrie 2013,  a hotărât, cu unanimitate de voturi, că propunerea 
de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) este conformă cu principiul subsidiarităţii conform alin. (3) al art. 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 
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