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MADR vrea prelungire pe PNDR

Ministerul Agriculturii mai are timp pana in septembrie sa convinga Comisia
Europeana pentru prelungirea cu sase luni a perioadei de rambursare a
platilor pentru proiectele de dezvoltare rurala din cadrul PNDR 2007-2013,
cerere respinsa de CE, afirma secretarul de stat George Turtoi.
"Am solicitat la Comisia Europeana o prelungire cu sase luni pentru a ajunge
l00% (absorbtia fondurilor - n.r.). Nu numai noi am cerut acest lucru, ci 17
state au solicitat aceasta modificare. Ni se pare foarte ciudat ca a fost
respinsa de Comisie aceasta solicitare. Dar in continuare purtam tratative cu
ei, pentru ca pana in septembrie, daca se reuseste sa fie convinsa Comisia
Europeana, totusi se poate modifica legislatia, se poate prelungi partea de
plata cu sase luni", a declarat luni Turtoi la o conferinta pe tema fondurilor
europene.
Ministerul a anuntat saptamana trecuta ca Romania nu a obtinut prelungirea
termenului de rambursare a platilor pentru proiectele din cadrul PNDR, desi
solicitatea a fost sustinuta de 16 state in cadrul reuniunii Consiliului
Agricultura si Pescuit, la Luxemburg.
Motivatia comisarului european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil
Hogan, a fost ca procedura legislativa nu permite CE sa modifice actele
juridice europene, pentru aceasta fiind nevoie de aprobarea Consiliului si
Parlamentului European.
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin , afirma recent ca Romania ar putea
salva de la dezangajare circa 400 milioane euro daca se va obtine o
prelungire cu 6 luni a termenului de rambursare a platilor, avand in vedere ca
au fost reziliate o serie de proiecte importante, intrucat beneficiarii nu au avut
capacitate de cofinantare.
"Pe toate masurile de finantare am negociat deja cu CE si am prins pe
tranzitie toate sumele necesare pentru a continua proiectele cu plata din
programul viitor. Deci niciun beneficiar nu va da banii inapoi, nu va trebui sa-si
termine proiectul pe banii lui, ci am reusit sa cream un capitol separat in care
am prins finantari pentru toate masurile pe care le avem in derulare si sa nu
existe blocaje", a afirmat Turtoi.
El a aratat ca absorbtia fondurilor pe proiectele PNDR a ajuns la 85%, cu plati
catre beneficiari de 7,53 miliarde euro. Pe segmentul fondurilor europene
pentru garantare in agricultura, absorbtia se ridica la 97%, cu plati efectuate in
cuantum de 7,58 miliarde euro.
"Speram sa reusim sa depasim absorbtia de 90%, sa ne indreptpm la 100%,
daca se aproba prelungirea termenului", a mai spus secretarul de stat din
Agricultura.
Turtoi a recunoscut ca au existat trei probleme in principal in ceea ce priveste
proiectele PNDR. Astfel, in 99% din cazurile de proiecte anulate cauza a fost
lipsa cofinantarii din partea beneficiarilor privati. Totodata, partea de achizitii
private si publice a creat probleme la implementare, insa au fost reglate.
Proiectele de investitii cu fonduri europene pentru agricultura din exercitiul
financiar 2007-2013 mai pot fi implementate pana la finele anului, dupa regula
n+2.



Valoarea totala a PNDR pentru acest exercitiu a fost de 9,32 miliarde euro,
din care 6,14 miliarde euro alocati pentru proiecte de investitii prin 12 masuri
si trei scheme de stat, iar 3,18 miliarde euro pentru plati directe prin patru
masuri.


