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Proiect de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de
sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a
unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014
de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul
alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea
plantelor și materialul de reproducere a plantelor (prima lectură)
- Adoptarea actului legislativ
= Declarație

Declarația Țărilor de Jos
Țările de Jos apreciază eforturile Președinției de a ajunge la un acord de compromis privind
dispozițiile agricole din propunerea Omnibus. În special, Țările de Jos salută rezultatele obținute cu
privire la Regulamentul orizontal, Regulamentul privind plățile directe și Regulamentul privind
organizarea comună a piețelor.
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Cu toate acestea, Țările de Jos își exprimă preocuparea cu privire la reducerea de la 30 % la 20 % a
pragului de prejudiciu aplicabil pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor. Țările de Jos
au în prezent un sistem de asigurări împotriva riscurilor climatice cu un prag de 30 %, care
funcționează foarte bine. Prin reducerea pragului de prejudiciu, plățile vor crește și vor deveni mai
frecvente. Această situație va duce la o creștere a primei, care, la rândul său, va exercita presiuni
asupra participării agricultorilor la sistemul de asigurări împotriva riscurilor climatice. În plus,
potrivit normelor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), subvenția aplicată primei va trece de
la cutia verde la cutia galbenă, care denaturează schimburile comerciale. Din motivele menționate
mai sus, Țările de Jos doresc să se abțină de la votul cu privire la această propunere.
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