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Amendamentul 317
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

14 Rezerva pentru agricultură 14 Rezerva europeană pentru 
gestionarea crizelor agricole

Or. fr

Amendamentul 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă europeană pentru 
gestionarea crizelor agricole menită să 
ofere sprijin suplimentar sectorului agricol 
în scopul gestionării sau stabilizării pieței 
și să fie mobilizată astfel încât Uniunea să 
poată reacționa rapid și eficient în cazul 
unor crize care afectează producția, 
prelucrarea sau distribuția agricolă 
(„rezerva pentru situații de criză”).

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să precizeze sfera de aplicare a rezervei pentru agricultură 
care trebuie să fie mobilizată de Uniune pentru a reacționa rapid și eficient în cazul unei 
crize care ar afecta producția, prelucrarea sau distribuția agricolă.

Amendamentul 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”). În 2021, cuantumul inițial 
al rezervei pentru agricultură este stabilit 
în cadrul bugetului pentru politica 
agricolă comună.

Or. en

Amendamentul 320
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”). Suma alocată inițial rezervei 
pentru agricultură în 2012 se stabilește în 
cadrul bugetului general al PAC.

Or. es

Amendamentul 321
Sofia Ribeiro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 

La începutul fiecărui an se instituie, în 
afara plafoanelor cadrului financiar 
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sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței 
sau în cazul unor crize care afectează 
producția sau distribuția agricolă („rezerva 
pentru agricultură”).

multianual, o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
situații de criză”). Această rezervă trebuie 
să dispună de mecanisme de activare mai 
clare și mai adaptate, în special în ceea ce 
privește regiunile ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 322
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează 
producția sau distribuția agricolă („rezerva 
pentru agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă pentru agricultură 
menită să ofere sprijin suplimentar 
sectorului agricol în scopul gestionării sau 
stabilizării pieței sau menită să fie 
mobilizată pentru a răspunde prompt și 
eficace crizelor care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

Or. en

Amendamentul 323
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 

La începutul fiecărui an se instituie o 
rezervă menită să ofere sprijin suplimentar 
sectorului agricol în scopul gestionării sau 
stabilizării pieței sau în cazul unor crize 
care afectează producția sau distribuția 
agricolă („rezerva pentru agricultură”).
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agricultură”). Rezerva pentru agricultură este finanțată 
din alte fonduri decât FEGA sau FEADR.

Or. en

Amendamentul 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

La începutul fiecărui exercițiu financiar se 
instituie în cadrul FEGA o rezervă pentru 
agricultură menită să ofere sprijin 
suplimentar sectorului agricol în scopul 
gestionării sau stabilizării piețelor sau 
menită să fie mobilizată pentru ca 
Uniunea să poată răspunde rapid și 
eficace în cazul unor crize care afectează 
producția sau distribuția agricolă („rezerva 
pentru agricultură”).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează să clarifice cazurile în care Uniunea trebuie să mobilizeze 
rezerva pentru agricultură pentru a reacționa rapid și eficace în cazul unei crize care 
afectează producția agricolă.

Amendamentul 325
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize, inclusiv în caz de 
volatilitate extremă a prețurilor sau în 
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agricultură”). cazul unor evenimente meteorologice 
extreme, care afectează producția sau 
distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

Or. en

Amendamentul 326
Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie, în 
afara plafoanelor cadrului financiar 
multianual, o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței sau 
în cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
agricultură”).

Or. en

Amendamentul 327
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței 
sau în cazul unor crize care afectează 
producția sau distribuția agricolă („rezerva 
pentru agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul rubricii 2 a bugetului UE o rezervă 
menită să ofere sprijin suplimentar 
sectorului agricol în scopul stabilizării 
sigure și fără probleme a pieței și în 
scopul gestionării pieței în cazul unor crize 
care afectează producția sau distribuția 
agricolă („rezerva pentru agricultură”).

Or. en
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Justificare

Rezerva UE trebuie să fie finanțată dintr-o linie bugetară specifică de la rubrica 2 a 
bugetului UE.

Amendamentul 328
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței 
sau în cazul unor crize care afectează 
producția sau distribuția agricolă („rezerva 
pentru agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie, în 
afara plafoanelor cadrului financiar 
multianual, o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
cazul unor crize care afectează producția 
sau distribuția agricolă („rezerva pentru 
situații de criză”).

Or. en

Justificare

Rezerva pentru situații de criză ar trebui să funcționeze în afara domeniului de aplicare al 
cadrului financiar multianual.

Amendamentul 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile alocate rezervei includ creditele 
FEGA care nu au fost utilizate în anul 
precedent.

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este de a evita aplicarea automată a disciplinei financiare.
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Amendamentul 330
Sofia Ribeiro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii și sunt mobilizate, pentru 
exercițiul financiar sau pentru exercițiile 
financiare pentru care se solicită sprijin 
suplimentar, în vederea finanțării 
următoarelor măsuri:

Or. fr

Justificare

Acest amendament propune o formulare diferită a articolului, care să fie în concordanță cu 
celelalte amendamente depuse care precizează diferitele măsuri finanțabile.

Amendamentul 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii și sunt mobilizate, pentru 
exercițiul financiar sau exercițiile 
financiare pentru care este necesar un 
sprijin suplimentar, pentru finanțarea 
următoarelor măsuri:

Or. en

Amendamentul 333
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii și sunt mobilizate, pe 
parcursul exercițiului financiar 
(exercițiilor financiare) în care este 
necesar un sprijin suplimentar, pentru 
finanțarea următoarelor măsuri:

Or. en

Amendamentul 334
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

Creditele aferente rezervei agricole pentru
situații de criză nu sunt înscrise în mod 
direct în bugetul Uniunii, ci funcționează 
în afara plafoanelor cadrului financiar 
multianual.

Or. en
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Justificare

Rezerva pentru situații de criză ar trebui să funcționeze în afara domeniului de aplicare al 
CFM.

Amendamentul 335
Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii, ci funcționează în afara 
plafoanelor cadrului financiar 
multianual.

Or. en

Amendamentul 336
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

Creditele inițiale aferente rezervei pentru 
agricultură sunt obținute din afara 
bugetului PAC.

Or. en

Amendamentul 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) măsurile care finanțează în 
proporție de 50 % compensațiile plătite 
sub formă de reasigurare pentru 
asigurările împotriva riscurilor climatice 
menționate la articolul 70 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] în cazul crizelor în care 
raportul dintre valoarea despăgubirilor 
plătite fermierilor și valoarea primelor de 
asigurare încasate este cuprins între 
170 % și 230 %;

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează introducerea unei reasigurări parțiale a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor în cazul unor crize grave, în care raportul dintre valoarea 
despăgubirilor plătite fermierilor și valoarea primelor încasate este cuprins între 170 % (o 
dată la 60 de ani) și 230 % (o dată la 100 de ani), în vederea reducerii nivelului de risc, 
pentru a permite dezvoltarea acestor instrumente și reducerea cuantumului primelor de 
asigurare pentru fermieri, în conformitate cu obiectivele Comisiei Europene.

Amendamentul 338
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de preluare a 
instrumentelor de stabilizare a veniturilor 
menționate la articolul 70 din 
Regulamentul (UE) .../... (Regulamentul 
privind planurile strategice PAC) în cazul 
unei crize a pieței care survine mai 
frecvent decât un prag predefinit pentru 
un anumit sector.

Or. en

Amendamentul 339
Peter Jahr, Michel Dantin
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de finanțare parțială a 
compensării plătite ca reasigurare pentru 
asigurarea împotriva schimbărilor 
climatice menționate la articolul 70 din 
Regulamentul (UE) .../... (Regulamentul 
privind planurile strategice PAC) pentru 
crizele climatice recurente care durează 
mai mult de 60 de ani;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează să introducă o reasigurare parțială a asigurării împotriva 
schimbărilor climatice prevăzută la articolul 70 din Regulamentul privind planurile 
strategice PAC ca o măsură eligibilă pentru sprijinul din rezerva pentru agricultură în cazul 
unor crize grave, în care raportul dintre cuantumul compensării plătite fermierilor și 
cuantumul primelor de asigurare primite depășește 170 (o dată la 60 de ani). Aceste măsuri 
de reasigurare vizează să diminueze nivelul de risc pentru a permite fermierilor să folosească 
mai mult aceste instrumente de gestionare a riscurilor și pentru a reduce cuantumul primelor 
de asigurare.

Amendamentul 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile care vizează asigurarea 
continuității compensațiilor plătite prin 
intermediul instrumentelor de stabilizare 
a veniturilor menționate la articolul 70 
din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] pentru fermierii care le 
utilizează, în cazul unor crize de piață 
care se produc cu o frecvență care 
depășește un prag sectorial predefinit, și 
ale căror beneficii ar putea fi extinse la 
fermierii care nu utilizează aceste 
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instrumente, aceștia putând beneficia 
totuși de un tratament mai favorabil prin 
intermediul acestor măsuri și/sau prin 
intermediul ajutoarelor de stat.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează introducerea unei extinderi a instrumentelor de stabilizare a 
veniturilor în cazul unor crize grave care se produc cu o frecvență care depășește un prag 
sectorial predefinit de către Comisie prin acte delegate, în vederea reducerii nivelului de risc, 
pentru a permite dezvoltarea acestor instrumente și reducerea cuantumului contribuțiilor 
financiare ale fermierilor, în conformitate cu obiectivele Comisiei.

Amendamentul 341
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri de prevenire și de 
gestionare a perturbării pieței prevăzute la 
articolele 219, 220 și 221 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
propuse de Comisia Europeană și puse în 
aplicare după aplicarea măsurilor 
stabilite la articolul 14 alineatul (1) al 
doilea paragraf;

Or. en

Amendamentul 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri de preluare a 
instrumentelor de stabilizare a veniturilor 
menționate la articolul 70 din 
Regulamentul (UE) .../... (Regulamentul 
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privind planurile strategice PAC) în cazul 
unei crize a pieței care survine mai 
frecvent decât un prag predefinit pentru 
un anumit sector;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează să introducă o măsură de preluare a instrumentelor de 
stabilizare a veniturilor menționate la articolul 70 din Regulamentul privind planurile 
strategice PAC ca măsuri eligibile pentru sprijinul din rezerva pentru agricultură în cazul 
unor crize grave, care survin mai frecvent decât un prag sectorial predefinit prin acte 
delegate ale Comisiei Europene. Aceste măsuri de transfer vizează să reducă nivelul de risc 
pentru a permite fermierilor să utilizeze mai mult aceste instrumente de gestionare a 
riscurilor, în conformitate cu obiectivele Comisiei Europene în acest domeniu.

Amendamentul 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri de prevenire și de 
gestionare a perturbării pieței prevăzute la 
articolele 219, 220 și 221 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care 
vor trebui să fie propuse de Comisia 
Europeană și puse în aplicare imediat 
după aplicarea măsurilor menționate la 
articolul 14 alineatul (1) al doilea 
paragraf litera (b) sau la articolul 14 
alineatul (1) al doilea paragraf litera (c);

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează să clarifice faptul că articolele 219-221 se referă la măsurile 
de prevenire și de gestionare a perturbării pieței, care sunt prevăzute în organizarea comună 
unică a piețelor (OCP unică), precum și faptul că astfel de măsuri ar trebui să fie activate de 
Comisie fără întârziere în cazul în care criza este atât de gravă încât necesită activarea 
măsurilor de reasigurare pentru asigurarea împotriva schimbărilor climatice sau a 
instrumentelor de stabilizare a veniturilor.
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Amendamentul 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsurile excepționale de prevenire 
și de gestionare a perturbării pieței 
prevăzute la articolele 219, 220 și 221 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că articolele 219-221 se referă la măsurile de 
prevenire și de gestionare a perturbării pieței prevăzute în OCP unică.

Amendamentul 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile din rezerva pentru agricultură 
sunt puse la dispoziție pentru măsurile în 
temeiul articolelor 8-21 și 219, 220 și 221 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 
pentru anul sau anii pentru care este 
necesar un sprijin suplimentar.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament rezultă ca urmare a reformulării prezentului articol.

Amendamentul 346
Norbert Erdős, Michel Dantin
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile din rezerva pentru agricultură 
sunt puse la dispoziție pentru măsurile în 
temeiul articolelor 8-21 și 219, 220 și 221 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
pentru anul sau anii pentru care este 
necesar un sprijin suplimentar.

eliminat

Or. en

Justificare

Rezerva UE trebuie să fie finanțată dintr-o linie bugetară specifică de la rubrica 2 a 
bugetului UE.

Amendamentul 347
Jean Arthuis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui exercițiu financiar 
se instituie în cadrul FEGA o rezervă 
pentru agricultură menită să ofere sprijin 
suplimentar sectorului agricol în scopul 
gestionării sau stabilizării piețelor sau 
menită să fie mobilizată pentru ca 
Uniunea să poată răspunde rapid și 
eficace în cazul unor crize care afectează 
producția sau distribuția agricolă 
(„rezerva pentru agricultură”).

Or. en

Amendamentul 348
Jean Arthuis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii și sunt mobilizate, în 
exercițiul financiar sau în exercițiile 
financiare în care este necesar un sprijin 
suplimentar, pentru finanțarea 
următoarelor măsuri:

(b) măsuri de finanțare parțială a 
compensării plătite ca reasigurare pentru 
asigurarea împotriva schimbărilor 
climatice menționate la articolul 70 din 
Regulamentul (UE) .../... (Regulamentul 
privind planurile strategice PAC) pentru 
crizele climatice recurente care durează 
mai mult de 60 de ani;

(d) măsuri de prevenire și de gestionare a 
perturbării pieței prevăzute la articolele 
219, 220 și 221 din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013, care vor trebui să fie 
propuse de Comisia Europeană și puse în 
aplicare imediat după aplicarea măsurilor 
menționate la articolul 14 alineatul (1) al 
doilea paragraf litera (b) sau la articolul 
14 alineatul (1) al doilea paragraf litera 
(c);

Or. en

Amendamentul 349
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada aferentă viitoarei PAC. Comisia 
poate ajusta cuantumul rezervei pentru 
agricultură în cursul anului, când este 
necesar, având în vedere evoluțiile pieței 
sau perspectivele din anul în curs sau din 
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ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

anul următor, precum și natura și 
iminența crizelor, pentru a răspunde cât 
mai eficient posibil nevoilor fermierilor. 
Această reevaluare se va realiza ținând 
cont de creditele disponibile din bugetul 
Uniunii Europene pentru anul în curs.

Or. fr

Amendamentul 350
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru situații de criză
este de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui 
exercițiu financiar și se majorează treptat, 
în perioada 2021-2027, până la o alocare 
maximă de 1,5 miliarde EUR în prețuri 
curente.
Comisia poate ajusta cuantumul rezervei 
pentru agricultură în cursul anului, când 
este necesar, având în vedere evoluțiile 
pieței sau perspectivele din anul în curs sau 
din anul următor și ținând cont de creditele 
disponibile în cadrul FEGA.

Or. fr

Justificare

Acest amendament propune crearea, în mod treptat, a unei rezerve pentru agricultură a cărei 
masă critică ar fi suficientă (1,5 miliarde euro) pentru a putea gestiona perturbarea pieței. 
Suma de 400 de milioane EUR pare prea mică, în condițiile în care în perioada 2014-2016, în 
contextul crizelor, cheltuielile totale s-au ridicat la aproximativ 2,8 miliarde EUR, iar 
utilizarea mai promptă a rezervei create pe baza unei palete reînnoite de instrumente l-ar fi 
costat mult mai puțin pe contribuabil.

Amendamentul 351
Ivari Padar
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură 
este de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

La începutul fiecărui an din perioada 
2021-2027, se alocă 400 de milioane EUR 
în prețuri curente rezervei pentru situații 
de criză, indiferent dacă rezerva pentru 
situații de criză este utilizată sau nu. 
Comisia poate ajusta cuantumul rezervei 
pentru situații de criză în cursul anului, 
când este necesar, având în vedere 
evoluțiile situațiilor de criză și ținând cont 
de veniturile alocate disponibile sau de 
rambursările pentru neregulile din 
agricultură, incluse în rubrica 2, ca sursă 
prioritară și principală.

Or. et

Amendamentul 352
Jean Arthuis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
stabilit treptat în perioada 2021-2027 prin 
intermediul unei alocări financiare 
anuale de cel puțin 400 de milioane EUR 
la începutul fiecărui an din perioada 2021-
2027 pentru a atinge un nivel maxim de 1 
700 000 000 EUR.
Comisia poate ajusta cuantumul rezervei 
pentru agricultură în cursul anului, când 
este necesar, având în vedere evoluțiile 
pieței sau perspectivele din anul în curs sau 
din anul următor și ținând cont de creditele 
disponibile în cadrul FEGA.

Or. en

Amendamentul 353
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate 
propune ajustarea cuantumului rezervei 
anuale în cadrul procedurii bugetare 
anuale sau poate ajusta cuantumul 
rezervei pentru agricultură în cursul anului, 
când este necesar, având în vedere 
evoluțiile pieței sau perspectivele din anul 
în curs sau din anul următor și ținând cont 
de creditele disponibile în cadrul FEGA.

Or. en

Amendamentul 354
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Rezerva pentru agricultură este stabilită 
treptat în perioada 2021-2027 prin 
intermediul unei alocări financiare 
anuale de cel puțin 400 de milioane EUR 
în prețuri curente la începutul fiecărui an 
pentru a atinge un nivel maxim de 1,5 
miliarde EUR. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Or. en
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Amendamentul 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 600 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia, cu acordul 
Parlamentului și al Consiliului, poate 
ajusta, din proprie inițiativă sau la cererea 
motivată a unui stat membru, cuantumul 
rezervei pentru agricultură în cursul anului, 
când este necesar, având în vedere
evoluțiile pieței sau perspectivele din anul 
în curs sau din anul următor și ținând cont 
de creditele disponibile în cadrul FEGA.

Or. fr

Amendamentul 356
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru situații de criză
este de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru situații de criză 
în cursul anului, când este necesar, având 
în vedere evoluțiile crizei și ținând cont de 
creditele disponibile.

Or. en
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Amendamentul 357
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 500 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul rubricii 2 a bugetului UE.

Or. en

Justificare

Având în vedere experiența practică legată de crizele din trecut, trebuie să majorăm 
finanțarea aferentă rezervei UE pentru agricultură la 800 de milioane EUR.

Amendamentul 358
Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru situații de criză
este de cel puțin 300 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru situații de criză
în cursul anului, când este necesar, având 
în vedere evoluțiile crizei și ținând cont de 
creditele disponibile.

Or. en
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Amendamentul 359
Sofia Ribeiro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru situații de criză
este de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru situații de criză
în cursul anului, când este necesar, având 
în vedere evoluțiile crizei și ținând cont de 
creditele disponibile.

Or. en

Amendamentul 360
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile.

Or. en

Amendamentul 361
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Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care creditele disponibile 
menționate la primul paragraf nu sunt 
suficiente, în ultimă instanță, pentru a 
completa rezerva anuală pentru situații de 
criză, poate fi utilizată disciplina 
financiară.

Or. en

Justificare

În ultimă instanță, pentru a completa rezerva anuală pentru situații de criză, poate fi utilizată 
disciplina financiară.

Amendamentul 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care creditele disponibile în 
cadrul FEADR nu sunt suficiente, 
cuantumul rezervei poate fi adaptat în 
funcție de nevoile existente, prin 
intermediul altor mecanisme bugetare.

Or. es

Amendamentul 363
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 12 alineatul Prin derogare de la articolul 12 alineatul 
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(2) litera (d) din Regulamentul financiar, 
creditele neangajate aferente rezervei 
pentru agricultură se reportează fără limită 
de timp în vederea finanțării rezervei 
pentru agricultură în exercițiile financiare 
următoare.

(2) litera (d) din Regulamentul financiar, 
creditele neangajate aferente rezervei 
pentru agricultură se reportează fără limită 
de timp în vederea finanțării rezervei 
pentru agricultură în exercițiile financiare 
următoare. În plus, prin derogare de la 
articolul 12 alineatul (2) litera (d) din 
Regulamentul financiar, cuantumul 
neutilizat total al rezervei pentru situații 
de criză disponibil la sfârșitul anului 2020 
se reportează în anul 2021 fără a se 
returna la liniile bugetare care vizează 
acțiunile menționate la articolul 5 
alineatul (2) litera (c) și este pus la 
dispoziție pentru finanțarea rezervei 
pentru agricultură.

Or. en

Justificare

Mecanismul de reportare ar trebui menținut.

Amendamentul 364
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 12 alineatul 
(2) litera (d) din Regulamentul financiar, 
creditele neangajate aferente rezervei 
pentru agricultură se reportează fără limită 
de timp în vederea finanțării rezervei 
pentru agricultură în exercițiile financiare 
următoare.

Prin derogare de la articolul 12 alineatul 
(2) litera (d) din Regulamentul financiar, 
creditele neangajate aferente rezervei 
pentru agricultură se reportează fără limită 
de timp în vederea finanțării rezervei 
pentru agricultură în exercițiile financiare 
următoare, conducând la acumularea 
creditelor de la un an la altul, pe tot 
parcursul exercițiului financiar.

Or. fr

Amendamentul 365
Clara Eugenia Aguilera García
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

eliminat

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea articolului 14 alineatul (2) pentru ca sumele percepute de la fermieri 
în 2020 să fie restituite în 2021 și pentru a evita tratamentul discriminatoriu în raport cu alte 
exerciții financiare.

În cazul în care se menține propunerea Comisiei, ne-am putea confrunta cu numeroase 
acțiuni în instanță pentru încălcarea Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 aflat în vigoare, 
care stabilește că sumele care nu sunt puse la dispoziție pentru măsurile de criză până la 
finalul exercițiului financiar vor fi plătite.

Amendamentul 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 

eliminat
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finanțarea rezervei pentru agricultură.

Or. es

Amendamentul 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

eliminat
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Or. en

Justificare

În Raportul interimar referitor la cadrul financiar multianual 2021-2027 - Poziția 
Parlamentului în vederea încheierii unui acord, Parlamentul European a propus introducerea 
în bugetul PAC a unei sume suplimentare de 400 de milioane EUR față de nivelurile din 
perioada 2014-2020, în vederea constituirii rezervei pentru agricultură. Pentru a asigura 
coerența cu această propunere, prezentul paragraf ar trebui eliminat.

Amendamentul 369
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 

eliminat
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menționate la articolul 5 alineatul (2)
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

Or. pl

Amendamentul 371
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

În plus, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se returnează 
beneficiarilor pentru care s-a aplicat 
disciplina financiară în anul precedent.

Or. en

Amendamentul 372
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile menționate 
la articolul 5 alineatul (2) litera (c) și este 
pus la dispoziție pentru finanțarea rezervei 
pentru agricultură.

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul ultimului an al perioadei de 
punere în aplicare a actualei PAC (anul 
N) se reportează în primul an al perioadei 
de punere în aplicare a următoarei PAC 
(anul N + 1), fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile menționate 
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la articolul 5 alineatul (2) litera (c) și este 
pus la dispoziție pentru finanțarea rezervei 
pentru agricultură.

Or. fr

Amendamentul 373
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se returnează 
fermierilor în conformitate cu normele în 
vigoare în 2021. Rezerva pentru situații de 
criză pentru anul 2021 se completează 
dintr-o linie bugetară specifică 
suplimentară introdusă la rubrica 2 a 
bugetului Uniunii.

Or. en

Justificare

Nu sunt de acord ca, în conformitate cu normele fondului pentru situații de criză, 
cuantumurile retrase în 2020 să facă parte dintr-o nouă rezervă în 2021. Aceste cuantumuri 
trebuie returnate fermierilor în conformitate cu normele în vigoare în 2021. Rezerva pentru 
situații de criză pentru anul 2021 se completează dintr-o linie bugetară specifică 
suplimentară introdusă la rubrica 2 a bugetului Uniunii.

Amendamentul 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 



PE630.688v01-00 32/180 AM\1170200RO.docx

RO

pentru completarea prezentului articol în 
ceea ce privește definirea pragurilor 
sectoriale stabilite la articolul 14 alineatul 
(1) al doilea paragraf litera (b).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează introducerea unei măsuri de preluare a instrumentelor de 
stabilizare a veniturilor menționate la articolul 70 din Regulamentul privind planurile 
strategice PAC ca măsuri eligibile pentru sprijinul din rezerva pentru agricultură în cazul 
unor crize grave, care survin mai frecvent decât pragul sectorial predefinit prin acte delegate 
ale Comisiei Europene. Aceste măsuri de transfer vizează reducerea nivelului de risc pentru a 
permite fermierilor să utilizeze mai mult instrumentele de gestionare a riscului, în 
conformitate cu obiectivele Comisiei Europene în domeniu.

Amendamentul 375
Jean Arthuis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru completarea prezentului articol în 
ceea ce privește definirea pragurilor 
sectoriale stabilite la articolul 14 alineatul 
(1) al doilea paragraf litera (c).

Or. en

Amendamentul 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 pentru a completa acest 
articol în vederea definirii pragurilor 
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sectoriale care permit declanșarea 
măsurilor de extindere a instrumentelor 
sectoriale de stabilizare a veniturilor.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este complementar amendamentului anterior care vizează introducerea 
unei extinderi a instrumentelor de stabilizare a veniturilor în cazul unor crize grave care se 
produc cu o frecvență care depășește un prag sectorial predefinit de către Comisie prin acte 
delegate, în vederea reducerii nivelului de risc, pentru a permite dezvoltarea acestor 
instrumente și reducerea cuantumului contribuțiilor financiare ale fermierilor, în 
conformitate cu obiectivele Comisiei.

Amendamentul 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
(c) din prezentul regulament și pentru 
contribuția financiară a Uniunii la 
măsurile specifice menționate la 
articolul 5 alineatul (2) litera (f) din 
prezentul regulament și acordate în 
temeiul capitolului IV din Regulamentul 
(UE) nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
(c) din prezentul regulament („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

Or. es
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Justificare

Plățile directe efectuate din fondurile POSEI trebuie să fie excluse, având în vedere că pentru 
acestea există un plafon stabilit în Regulamentul (UE) nr. 228/2013, care interzice 
contribuția la excesul de cheltuieli, atât din punctul de vedere al programării, cât și din 
punctul de vedere al punerii în aplicare.

Amendamentul 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
(c) din prezentul regulament și pentru 
contribuția financiară a Uniunii la 
măsurile specifice menționate la articolul 
5 alineatul (2) litera (f) din prezentul 
regulament și acordate în temeiul 
capitolului IV din Regulamentul (UE) nr. 
228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
(c) din prezentul regulament („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

Or. en

Amendamentul 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
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(c) din prezentul regulament și pentru 
contribuția financiară a Uniunii la măsurile 
specifice menționate la articolul 5 
alineatul (2) litera (f) din prezentul 
regulament și acordate în temeiul 
capitolului IV din Regulamentul (UE) 
nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

(c) din prezentul regulament și pentru 
contribuția financiară a Uniunii la măsurile 
specifice menționate la articolul 5 
alineatul (2) litera (f) din prezentul 
regulament și acordate în temeiul 
capitolului IV din Regulamentul (UE) 
nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite. Rata de ajustare menționată nu 
se aplică plăților directe a căror valoare 
nu depășește 2000 EUR

Or. pl

Justificare

Excluderea de la aplicarea mecanismului de disciplină financiară a beneficiarilor care 
primesc plățile directe care nu depășesc 2000 EUR trebuie menținută.

Amendamentul 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
(c) din prezentul regulament și pentru 
contribuția financiară a Uniunii la măsurile 
specifice menționate la articolul 5 
alineatul (2) litera (f) din prezentul 
regulament și acordate în temeiul 
capitolului IV din Regulamentul (UE) 
nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 

Comisia stabilește, pentru beneficiarii 
pentru care cuantumul sprijinului 
depășește 2 000 de euro, o rată de ajustare 
pentru intervențiile sub formă de plăți 
directe menționate la articolul 5 
alineatul (2) litera (c) din prezentul 
regulament și pentru contribuția financiară 
a Uniunii la măsurile specifice menționate 
la articolul 5 alineatul (2) litera (f) din 
prezentul regulament și acordate în temeiul 
capitolului IV din Regulamentul (UE) 
nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
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pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

Or. es

Amendamentul 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
(c) din prezentul regulament și pentru 
contribuția financiară a Uniunii la măsurile 
specifice menționate la articolul 5 
alineatul (2) litera (f) din prezentul 
regulament și acordate în temeiul 
capitolului IV din Regulamentul (UE) 
nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

Comisia stabilește, după obținerea 
acordului din partea Parlamentului și a 
Consiliului, o rată de ajustare pentru 
intervențiile sub formă de plăți directe 
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera 
(c) din prezentul regulament și pentru 
contribuția financiară a Uniunii la măsurile 
specifice menționate la articolul 5 
alineatul (2) litera (f) din prezentul 
regulament și acordate în temeiul 
capitolului IV din Regulamentul (UE) 
nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de 
ajustare”), atunci când previziunile pentru 
finanțarea intervențiilor și măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului respectiv 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că plafoanele anuale aplicabile vor fi 
depășite.

Or. fr

Amendamentul 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu prezentul articol se aplică 
doar plăților directe care depășesc 2 000 
EUR și care urmează să fie acordate 
fermierilor în anul calendaristic 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de ajustare se aplică numai plăților 
directe care depășesc 2000 EUR și care 
urmează să fie acordate fermierilor în 
anul calendaristic corespunzător.

Or. pl

Amendamentul 384
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calculul ajustării îi afectează doar pe 
beneficiarii plăților directe de cel puțin 2 
000 EUR.

Or. en

Amendamentul 385
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu prezentul articol se aplică 
doar plăților directe care depășesc 2 500 
EUR și care urmează să fie acordate 
fermierilor în anul calendaristic 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Se aplică o derogare pentru micii fermieri în cadrul disciplinei financiare.

Amendamentul 386
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Rata de ajustare se aplică numai 
plăților directe care depășesc 2000 EUR și 
care urmează să fie acordate fermierilor 
în anul calendaristic corespunzător.

Or. pl

Amendamentul 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la data de 1 decembrie a 
anului calendaristic cu privire la care se 
aplică rata de ajustare, Comisia poate, pe 
baza unor informații noi, să adopte acte de 
punere în aplicare care adaptează rata de 

2. Până la data de 1 noiembrie a 
anului calendaristic cu privire la care se 
aplică rata de ajustare, Comisia poate, pe 
baza unor informații noi, să adopte acte de 
punere în aplicare care adaptează rata de 



AM\1170200RO.docx 39/180 PE630.688v01-00

RO

ajustare stabilită în conformitate cu 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 101 alineatul (2).

ajustare stabilită în conformitate cu 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 101 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ajustarea din cadrul disciplinei financiare trebuie să fie realizată suficient de devreme încât 
plățile să poată fi efectuate în timp util. Posibilitatea de a efectua plăți directe dispunând de 
informații actualizate în ceea ce privește disciplina financiară de la 1 ianuarie nu ar trebui 
periclitată.

Amendamentul 388
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care creditele care urmează a fi 
reportate menționate la primul paragraf 
rămân disponibile, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare care să 
stabilească pentru fiecare stat membru 
cuantumurile creditelor neangajate care 
urmează a fi rambursate beneficiarilor 
finali, cu excepția cazului în care 
cuantumul total al creditelor neangajate 
disponibile pentru rambursare reprezintă 
mai puțin de 0,2 % din plafonul anual 
pentru cheltuielile FEGA.

În cazul în care creditele care urmează a fi 
reportate menționate la primul paragraf 
rămân disponibile, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare care să 
stabilească pentru fiecare stat membru 
cuantumurile creditelor neangajate care 
urmează a fi rambursate beneficiarilor 
finali.

Or. en

Justificare

Această frază nu are sens în text și trebuie, așadar, eliminată.

Amendamentul 389
Matt Carthy

Propunere de regulament
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Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care creditele care urmează a fi 
reportate menționate la primul paragraf 
rămân disponibile, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare care să 
stabilească pentru fiecare stat membru 
cuantumurile creditelor neangajate care 
urmează a fi rambursate beneficiarilor 
finali, cu excepția cazului în care 
cuantumul total al creditelor neangajate 
disponibile pentru rambursare reprezintă 
mai puțin de 0,2 % din plafonul anual 
pentru cheltuielile FEGA.

În cazul în care creditele care urmează a fi 
reportate menționate la primul paragraf 
rămân disponibile, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare care să 
stabilească pentru fiecare stat membru 
cuantumurile creditelor neangajate care 
urmează a fi rambursate beneficiarilor 
finali, cu excepția cazului în care 
cuantumul total al creditelor neangajate 
disponibile pentru rambursare reprezintă 
mai puțin de 0,1 % din plafonul anual 
pentru cheltuielile FEGA.

Or. en

Amendamentul 390
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumurile stabilite de Comisie în 
conformitate cu alineatul (3) al doilea 
paragraf se rambursează de către statele 
membre beneficiarilor finali, în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii. Statele membre pot 
aplica un prag minim aferent 
cuantumului rambursat fiecărui 
beneficiar final.

Cuantumurile stabilite de Comisie în 
conformitate cu alineatul (3) al doilea 
paragraf se rambursează de către statele 
membre beneficiarilor finali, în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care, la întocmirea 
proiectului de buget pentru exercițiul 
financiar N, se pare că există riscul ca 
suma menționată la articolul 12 pentru 
exercițiul financiar N să fie depășită, 
Comisia propune Parlamentului European 
și Consiliului sau Consiliului măsurile 
necesare pentru a se asigura respectarea
cuantumului respectiv.

1. În cazul în care, la întocmirea 
proiectului de buget pentru exercițiul 
financiar N, se pare că există riscul ca 
suma menționată la articolul 12 pentru 
exercițiul financiar N să fie depășită, 
Comisia propune Parlamentului European 
și Consiliului sau Consiliului măsurile 
necesare pentru a ajuta statele membre să 
respecte cuantumul respectiv.

Or. fr

Amendamentul 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia 
consideră, în orice moment, că există 
riscul ca suma menționată la articolul 12 
să fie depășită și că nu poate lua măsuri 
adecvate pentru a remedia situația, 
Comisia propune alte măsuri în vederea 
asigurării respectării cuantumului 
respectiv. În cazul în care temeiul juridic al 
măsurii relevante este articolul 43 alineatul 
(3) din tratat, măsura respectivă se adoptă 
de către Consiliu, iar în cazul în care 
temeiul juridic al măsurii relevante este 
articolul 43 alineatul (2) din tratat măsura 
respectivă se adoptă de către Parlamentul 
European și Consiliu.

2. În cazul în care temeiul juridic al 
măsurii relevante este articolul 43 alineatul 
(3) din tratat, măsura respectivă se adoptă 
de către Consiliu, iar în cazul în care 
temeiul juridic al măsurii relevante este 
articolul 43 alineatul (2) din tratat măsura 
respectivă se adoptă de către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. fr

Amendamentul 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la sfârșitul exercițiului 
financiar N, cererile de rambursare din 
partea statelor membre depășesc sau este 
probabil că vor depăși cuantumul 
menționat la articolul 12, Comisia:

În cazul în care, la sfârșitul exercițiului 
financiar N, cererile de rambursare din 
partea statelor membre depășesc cuantumul 
menționat la articolul 12, Comisia:

Or. fr

Amendamentul 394
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care se stabilesc 
plăți sau deduceri suplimentare de ajustare 
a plăților efectuate în conformitate cu 
alineatul (3), fără aplicarea procedurii 
menționate la articolul 101.

6. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care se stabilesc 
plăți sau deduceri suplimentare de ajustare 
a plăților efectuate în conformitate cu 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Rolul consultanților în domeniul agriculturii și în domeniul financiar trebuie menținut.

Amendamentul 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care se stabilesc 
plăți sau deduceri suplimentare de ajustare 
a plăților efectuate în conformitate cu 
alineatul (3), fără aplicarea procedurii 

6. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care se stabilesc 
plăți sau deduceri suplimentare de ajustare 
a plăților efectuate în conformitate cu 
alineatul (3), aplicând procedura 
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menționate la articolul 101. menționată la articolul 101.

Or. es

Justificare

Din motive de claritate și transparență, procedura pentru plățile lunare trebuie să fie aplicată 
în continuare prin intermediul Comisiei..

Amendamentul 396
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat

Costuri administrative și de personal

Nu sunt suportate din Fond cheltuielile 
aferente costurilor administrative și de 
personal efectuate de statele membre și de 
beneficiarii ajutoarelor finanțate din 
FEGA.

Or. en

Justificare

Acest articol se elimină. Întrucât costurile administrative ale statelor membre nu pot crește la 
infinit, asistența tehnică rămâne deschisă pentru gestionarea primului pilon al PAC.

Amendamentul 397
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 7 litera (b), 
Comisia furnizează datele satelitare 
respective cu titlu gratuit autorităților 
competente în ceea ce privește sistemul de 
monitorizare a suprafețelor sau furnizorilor 

În conformitate cu articolul 7 litera (b), 
Comisia furnizează datele satelitare 
respective cu titlu gratuit autorităților 
competente în ceea ce privește sistemul de 
monitorizare și control al suprafețelor sau 
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de servicii autorizați de organismele 
respective pentru a le reprezenta.

furnizorilor de servicii autorizați de 
organismele respective pentru a le 
reprezenta.

Or. en

Amendamentul 398
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 7 litera (b), 
Comisia furnizează datele satelitare 
respective cu titlu gratuit autorităților 
competente în ceea ce privește sistemul de 
monitorizare a suprafețelor sau furnizorilor 
de servicii autorizați de organismele 
respective pentru a le reprezenta.

În conformitate cu articolul 7 litera (b), 
Comisia furnizează datele satelitare 
respective cu titlu gratuit autorităților 
competente în ceea ce privește sistemul de 
monitorizare și control al suprafețelor sau 
furnizorilor de servicii autorizați de 
organismele respective pentru a le 
reprezenta.

Or. en

Justificare

Datele satelitare trebuie să fie utilizate cât mai mult posibil și în sistemul de control.

Amendamentul 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia rămâne proprietara datelor 
satelitare și le recuperează după 
încheierea activității.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 400
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate încredința unor entități 
specializate sarcini legate de tehnicile sau 
metodele de lucru care au legătură cu 
sistemul de monitorizare a suprafețelor 
menționat la articolul 64 alineatul (1) litera 
(c).

Comisia poate încredința unor entități 
specializate sarcini legate de tehnicile sau 
metodele de lucru care au legătură cu 
sistemul de monitorizare și control al
suprafețelor menționat la articolul 64 
alineatul (1) litera (c).

Or. en

Amendamentul 401
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate încredința unor entități 
specializate sarcini legate de tehnicile sau 
metodele de lucru care au legătură cu 
sistemul de monitorizare a suprafețelor 
menționat la articolul 64 alineatul (1) litera 
(c).

Comisia poate încredința unor entități 
specializate sarcini legate de tehnicile sau 
metodele de lucru care au legătură cu 
sistemul de monitorizare și control al
suprafețelor menționat la articolul 64 
alineatul (1) litera (c).

Or. en

Justificare

Datele satelitare trebuie să fie utilizate cât mai mult posibil și în sistemul de control.

Amendamentul 402
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a gestiona piețele agricole ale 
Uniunii într-un context global;

(a) a gestiona în mod echitabil și 
sustenabil piețele agricole ale Uniunii într-
un context global, inclusiv prin instituirea 
și extinderea unor mecanisme de 
monitorizare a pieței la nivel regional și 
global, ținând seama de obiectivele de 
dezvoltare;

Or. en

Justificare

Monitorizarea este necesară pentru a înțelege efectele externe ale politicilor interne ale UE 
asupra țărilor în curs de dezvoltare și pentru a obține, astfel, CPD. În mod similar, în 
conformitate cu articolul 191 din TFUE, PAC și finanțarea sa nu ar trebui să împiedice 
realizarea ODD-urilor sau a obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice.

Amendamentul 403
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a gestiona piețele agricole ale 
Uniunii într-un context global;

(a) a adopta măsuri specifice cu 
scopul de a alinia în mod adecvat 
funcționarea piețelor agricole ale Uniunii 
în vederea obținerii unor schimbări pe 
piețele mondiale;

Or. en

Justificare

Eventualele cheltuieli în legătură cu litera (a) trebuie să fie clarificate.

Amendamentul 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) a interveni pe piețele agricole în 
cazul unor perturbări care pun în pericol 
echilibrul economic al exploatațiilor 
europene;

Or. fr

Amendamentul 405
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a asigura monitorizarea 
agroeconomică și monitorizarea în materie 
de agromediu și climă a exploatării 
terenurilor agricole și a schimbării 
destinației terenurilor agricole, inclusiv a 
sistemelor agrosilvice, precum și 
monitorizarea stării culturilor, astfel încât 
să poată fi făcute estimări, mai ales în ceea 
ce privește randamentul, producția agricolă 
și impactul unor circumstanțe excepționale 
asupra agriculturii;

(b) a asigura monitorizarea 
agroeconomică și monitorizarea în materie 
de agromediu și climă a exploatării 
terenurilor agricole și a schimbării 
destinației terenurilor agricole, inclusiv a 
sistemelor agrosilvice, precum și 
monitorizarea stării solurilor și a 
culturilor, astfel încât să poată fi făcute 
estimări, mai ales în ceea ce privește 
randamentul, producția agricolă și impactul 
unor circumstanțe excepționale asupra 
agriculturii , și să se evalueze reziliența 
sistemelor agricole la schimbările 
climatice, precum și progresele 
înregistrate cu privire la punerea în 
aplicare a practicilor agricole care 
contribuie la atingerea obiectivelor și 
țintelor climatice stabilite prin Agenda 
2030 pentru dezvoltare durabilă și 
Acordul de la Paris;

Or. en

Justificare

Este esențial să se monitorizeze baza de resurse de care depind agricultura și, în cele din 
urmă, productivitatea și competitivitatea noastră pe termen lung. Monitorizarea este 
necesară și pentru a înțelege efectele externe ale politicilor interne ale UE asupra lumii în 
curs de dezvoltare. În mod similar, în conformitate cu articolul 191 din TFUE, obiectivele în 
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materie de politici climatice și de mediu ale UE, PAC și finanțarea sa nu împiedică realizarea 
ODD-urilor sau a obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Amendamentul 406
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a asigura o monitorizare suficientă 
a resurselor naturale de care depinde 
producția agricolă, în special solul și apa, 
pentru a permite o evaluare adecvată a 
eficacității cheltuielilor aferente PAC în 
ceea ce privește furnizarea de bunuri 
publice.

Or. en

Amendamentul 407
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a contribui la transparența piețelor 
mondiale;

(d) a contribui la transparența piețelor 
mondiale, inclusiv asigurarea coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 408
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a contribui la transparența piețelor 
mondiale;

(d) a adopta măsuri specifice care 
contribuie la transparența evoluțiilor 
piețelor mondiale;

Or. en

Justificare

Eventualele cheltuieli în legătură cu litera (d) trebuie să fie clarificate.

Amendamentul 409
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul articolului 7 litera (c), Comisia 
finanțează acțiuni care vizează colectarea 
sau achiziționarea datelor necesare pentru 
punerea în aplicare și monitorizarea PAC, 
inclusiv a datelor satelitare, geospațiale și 
meteorologice, crearea unei infrastructuri 
de date spațiale și a unui site internet, 
realizarea unor studii specifice referitoare 
la condițiile climatice, teledetecția utilizată 
pentru a contribui la monitorizarea 
schimbării destinației terenurilor agricole și 
a sănătății solurilor și actualizarea 
modelelor agrometeorologice și 
econometrice. Dacă este necesar, aceste 
acțiuni se desfășoară în colaborare cu 
AEM, CCC, laboratoarele și organismele 
naționale sau cu implicarea sectorului 
privat.

În temeiul articolului 7 litera (c), Comisia 
finanțează acțiuni care vizează colectarea 
sau achiziționarea datelor necesare pentru 
punerea în aplicare și monitorizarea PAC și 
a efectelor sale, atât în interiorul, cât și în 
exteriorul Uniunii, inclusiv a datelor 
satelitare, geospațiale și meteorologice, 
crearea unei infrastructuri de date spațiale 
și a unui site internet, realizarea unor studii 
specifice referitoare la condițiile climatice, 
teledetecția utilizată pentru a contribui la 
monitorizarea schimbării destinației 
terenurilor agricole și a sănătății și calității 
solurilor, precum și actualizarea datelor și 
a modelelor agrometeorologice și 
econometrice. Dacă este necesar, aceste 
acțiuni se desfășoară în colaborare cu 
AEM, Eurostat, CCC, laboratoarele și 
organismele naționale sau cu implicarea 
sectorului privat, cu condiția asigurării 
imparțialității și a transparenței, în 
spiritul informațiilor din surse deschise 
pentru resursele partajate și comune în 
domeniul public.

Or. en
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Amendamentul 410
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre colaborează 
pentru a permite accesul la datele și la 
informațiile necesare pentru a măsura 
progresul și performanța PAC; acest 
lucru poate presupune partajarea 
informațiilor și a datelor.

Or. en

Amendamentul 411
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură finanțare pentru a 
menține și, la nevoie, pentru a extinde 
LUCAS și alte instrumente disponibile 
pentru a măsura evoluția formării solului 
vegetal și a humificării, eroziunea solului, 
acumularea de pesticide, pentru a se 
putea garanta eficacitatea cheltuielilor 
din fondurile UE în vederea atingerii 
obiectivelor PAC prevăzute de 
Regulamentul privind planurile strategice 
[.../....].

Or. en
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Justificare

Trebuie să cheltuim o sumă relativ mică (în comparație cu suma plăților directe, de exemplu) 
pentru a putea verifica dacă PAC își atinge toate obiectivele, în special în ceea ce privește 
solul și alte resurse naturale pe care se bazează agricultura.

Amendamentul 412
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 a

Monitorizarea coerenței politicilor în 
favoarea dezvoltării

1. În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, impactul PAC asupra sistemelor 
alimentare și asupra securității 
alimentare pe termen lung din țările în 
curs de dezvoltare face obiectul unor 
evaluări regulate și independente. Această 
monitorizare acordă o atenție deosebită 
impactului fluxurilor comerciale 
agroalimentare dintre UE și țările în curs 
de dezvoltare în ceea ce privește:

(i) producerea, prelucrarea și distribuția 
alimentelor în țările cel mai puțin 
dezvoltate,

(ii) micii producătorii locali și femeile 
fermier,

(iii) produsele considerate a fi sensibile de 
țările în curs de dezvoltare,

(iv) produsele din sectoarele în care s-au 
acordat plăți cuplate în cadrul PAC și în 
care s-au pus în aplicare măsuri de 
gestionare a crizelor în cadrul PAC.

2. Evaluarea analizează datele provenind 
de la observatoarele pieței de la nivelul 
UE, din studii de caz, din raportări 
privind obiectivele de dezvoltare durabilă, 
precum și dovezile furnizate de țările 
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partenere și de alte părți interesate 
relevante, cum ar fi organizațiile societății 
civile. În acest scop, domeniul de aplicare 
sectorial și geografic al observatoarelor 
pieței de la nivelul UE este extins la 
produse considerate a fi sensibile de către 
țările partenere și pentru a acoperi țările 
cel mai puțin dezvoltate. Comisia 
definește, prin intermediul unor acte 
delegate, domeniul de aplicare și 
procedura aferente evaluării.

3. În cazul în care datele de monitorizare 
indică un risc de efecte adverse asupra 
producției agroalimentare și asupra 
prelucrării alimentelor sau a securității 
alimentare într-o țară în curs de 
dezvoltare, Comisia emite o alertă 
timpurie, declanșând o consultare între 
Uniune și comunitățile agricole afectate, 
precum și cu guvernele țărilor partenere, 
pentru a conveni cu privire la măsurile de 
remediere. O protecție socială este pusă la 
dispoziția părților afectate.

4. În cazul în care nu se emite nicio alertă 
timpurie, însă apar efecte adverse, partea 
afectată poate adresa o plângere. 
Plângerile sunt primite de raportorul 
permanent al Parlamentului European 
pentru coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării, fiind prelucrate de consilierii-
auditori din cadrul Comisiei Europene. 
Grupurile afectate și alte părți interesate 
pot prezenta dovezi.

5. Comisia transmite Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual 
privind rezultatele evaluării, dovezile 
primite și răspunsul politic al UE.

Or. en

Justificare

Această procedură vizează instituirea unui mecanism de monitorizare simultană a coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării și permite Comisiei să primească semnale din partea 
piețelor și a comunităților potențial afectate. Acest mecanism lărgește rolul actual al 
observatoarelor pieței.  Consilierul-auditor există deja în cadrul Comisiei Europene, iar rolul 
acestuia poate fi îndeplinit și în cadrul Delegațiilor UE cu competențe comerciale și agricole.
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Amendamentul 413
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma deciziei sale de aprobare a planului 
strategic PAC, Comisia plătește statului 
membru un cuantum inițial de prefinanțare 
pentru întreaga durată a planului strategic 
PAC. Acest cuantum inițial de prefinanțare 
este plătit în tranșe, după cum urmează:

În urma deciziei sale de aprobare a planului 
strategic PAC, Comisia plătește statului 
membru un cuantum inițial de prefinanțare 
pentru întreaga durată a planului strategic 
PAC. Acest cuantum inițial de prefinanțare 
este plătit în proporție de 5 % din suma 
sprijinului din FEADR pe întreaga durată 
a planului strategic PAC.

Or. pl

Amendamentul 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma deciziei sale de aprobare a planului 
strategic PAC, Comisia plătește statului 
membru un cuantum inițial de prefinanțare 
pentru întreaga durată a planului strategic 
PAC. Acest cuantum inițial de prefinanțare 
este plătit în tranșe, după cum urmează:

În urma deciziei sale de aprobare a planului 
strategic PAC, Comisia plătește statului 
membru un cuantum inițial de prefinanțare 
pentru întreaga durată a planului strategic 
PAC. Acest cuantum inițial de prefinanțare 
este plătit în proporție de 5 % din suma 
sprijinului din FEADR pe întreaga durată 
a planului strategic PAC.

Or. pl

Amendamentul 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a) în 2021: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 416
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) în 2021: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2021: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

(a) în 2021: 1,5 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

Or. es

Justificare

Pentru a evita întârzierile în punerea în aplicare a măsurilor din al doilea pilon, ar fi 
convenabil ca prefinanțarea să se realizeze în decursul a doi ani..

Amendamentul 418
Herbert Dorfmann
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2021: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

(a) în 2021: 1,5 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

Or. it

Amendamentul 419
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2021: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

(a) în 2021: 1,5 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

Or. es

Amendamentul 420
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) în 2022: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) în 2022: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 422
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2022: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

(b) în 2022: 1,5 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

Or. es

Amendamentul 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2022: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

(b) în 2022: 1,5 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

Or. es

Justificare

Pentru a evita întârzierile în punerea în aplicare a măsurilor din al doilea pilon, ar fi 
convenabil ca prefinanțarea să se realizeze în decursul a doi ani..
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Amendamentul 424
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2022: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

(b) în 2022: 1,5 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

Or. it

Amendamentul 425
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2023: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

eliminat

Or. es

Amendamentul 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2023: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

eliminat

Or. es
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Justificare

Pentru a evita întârzierile în punerea în aplicare a măsurilor din al doilea pilon, ar fi 
convenabil ca prefinanțarea să se realizeze în decursul a doi ani..

Amendamentul 427
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) în 2023: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) în 2023: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 429
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2023: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 

(c) în 2023: 1,5 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
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durată a planului strategic PAC. durată a planului strategic PAC.

Or. it

Amendamentul 430
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Nu se va plăti sau recupera nicio
prefinanțare suplimentară în cazul în care a 
avut loc un transfer către sau din FEADR 
în conformitate cu articolul 90 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].

3. Se va plăti sau recupera o 
prefinanțare suplimentară în cazul în care a 
avut loc un transfer către sau din FEADR 
în conformitate cu articolul 90 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].

Or. en

Justificare

Un demaraj fără sincope al intervențiilor finanțate de FEADR nu ar trebui să întâmpine 
dificultăți ca urmare a unor cuantumuri reduse de prefinanțare din partea UE. În special, 
intervențiile finanțate de FEADR contribuie la obiective importante (de exemplu, obiective de 
mediu, de dezvoltarea rurală etc.). Nu se justifică calcularea prefinanțării pe baza bugetului 
inițial al FEADR întrucât transferurile posibile între cei doi piloni ar putea avea un efect 
substanțial asupra cuantumului absolut disponibil pentru prefinanțare.

Amendamentul 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Nu se va plăti sau recupera nicio
prefinanțare suplimentară în cazul în care a 
avut loc un transfer către sau din FEADR 
în conformitate cu articolul 90 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].

3. Se poate plăti sau recupera o
prefinanțare suplimentară în cazul în care a 
avut loc un transfer către sau din FEADR 
în conformitate cu articolul 90 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].
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Or. en

Amendamentul 432
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dobânda generată de prefinanțare 
se utilizează pentru planul strategic PAC în 
cauză și se deduce din suma cheltuielilor 
publice indicată în declarația de cheltuieli 
finală.

4. Dobânda generată de prefinanțare 
se utilizează pentru planul strategic PAC 
sau pentru planul de intervenție regională
în cauză și se deduce din suma cheltuielilor 
publice indicată în declarația de cheltuieli 
finală.

Or. en

Justificare

În cazul unor planuri regionale și în vederea asigurării coerenței prezentului articol, 
dobânda obținută din cuantumurile de prefinanțare ar trebui utilizată pentru același plan 
care a generat-o.

Amendamentul 433
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru fiecare plan strategic PAC se 
efectuează plăți intermediare. Acestea se 
calculează prin aplicarea ratei de 
contribuție pentru fiecare tip de intervenție 
la cheltuielile publice efectuate care țin de 
aceasta, astfel cum se menționează la 
articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

1. Pentru fiecare plan strategic PAC 
sau, dacă este cazul, pentru fiecare 
program de intervenție strategică se 
efectuează plăți intermediare. Acestea se 
calculează prin aplicarea ratei de 
contribuție pentru fiecare tip de intervenție 
la cheltuielile publice efectuate care țin de 
aceasta, astfel cum se menționează la 
articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

Or. en
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Justificare

Clarificare referitoare la plățile intermediare în cazul unor programe de intervenție 
regională.

Amendamentul 434
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru fiecare plan strategic PAC se 
efectuează plăți intermediare. Acestea se 
calculează prin aplicarea ratei de 
contribuție pentru fiecare tip de intervenție 
la cheltuielile publice efectuate care țin de 
aceasta, astfel cum se menționează la 
articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

1. Pentru fiecare plan strategic PAC se 
efectuează plăți intermediare. Acestea se 
calculează prin aplicarea ratei de 
cofinanțare pentru fiecare tip de 
intervenție la cheltuielile publice efectuate 
care țin de aceasta, astfel cum se 
menționează la articolul 85 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].

Or. en

Amendamentul 435
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care instrumentele 
financiare sunt puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 52 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC], 
declarația de cheltuieli include sumele 
totale plătite sau, în cazul garanțiilor, 
sumele rezervate conform celor convenite 
în contractele de garanție, de către 
autoritatea de management pentru 
destinatarii finali, așa cum se prevede la 
[articolul 74 alineatul (5) literele (a), (b) și 
(c) din Regulamentul (UE) nr. .../... 
Regulamentul privind planurile strategice 

3. În cazul în care instrumentele 
financiare sunt puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 53 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC], 
declarația de cheltuieli include sumele 
totale plătite sau, în cazul garanțiilor, 
sumele rezervate conform celor convenite 
în contractele de garanție, de către 
autoritatea de management pentru 
destinatarii finali, așa cum se prevede la 
[articolul 74 alineatul (5) literele (a), (b) și 
(c) din Regulamentul (UE) nr. .../... 
Regulamentul privind planurile strategice 
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PAC - Norme de eligibilitate pentru 
instrumente financiare].

PAC - Norme de eligibilitate pentru 
instrumente financiare].

Or. sl

Justificare

Trimiterea ar trebui să se facă la articolul 53 alineatul (1) din RDC privind instrumentele 
financiare gestionate de autoritatea de management.

Amendamentul 436
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care instrumentele 
financiare sunt puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 52 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC], 
declarațiile de cheltuieli care includ 
cheltuieli pentru instrumentele financiare 
se transmit în conformitate cu următoarele 
condiții:

4. În cazul în care instrumentele 
financiare sunt puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 53 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC], 
declarațiile de cheltuieli care includ 
cheltuieli pentru instrumentele financiare 
se transmit în conformitate cu următoarele 
condiții:

Or. sl

Justificare

Trimiterea ar trebui să se facă la articolul 53 alineatul (2) din RDC privind instrumentele 
financiare gestionate sub responsabilitatea autorității de management.

Amendamentul 437
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC și cu 
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efectuează plata soldului, în funcție de 
disponibilitatea resurselor, pe baza planului 
de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor 
de intervenții FEADR, a conturilor anuale 
pentru ultimul an de execuție a planului 
strategic PAC în cauză și a deciziilor de 
verificare aferente. Conturile respective 
sunt prezentate Comisiei în cel mult șase 
luni de la data finală de eligibilitate a 
cheltuielilor menționată la articolul 80 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. …/… [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] și cuprind cheltuielile 
efectuate de agenția de plăți până la ultima 
dată de eligibilitate a cheltuielilor.

condiția ca statul membru în cauză să fi 
demonstrat Comisiei că obține rezultate 
cuantificate, măsurabile și obiective sau 
verificabile din punct de vedere științific 
în direcția sustenabilității climei, mediului 
și dezvoltării, inclusiv astfel cum se 
menționează în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă și în Acordul de la 
Paris, Comisia efectuează plata soldului, în 
funcție de disponibilitatea resurselor, pe 
baza planului de finanțare în vigoare la 
nivelul tipurilor de intervenții FEADR, a 
conturilor anuale pentru ultimul an de 
execuție a planului strategic PAC în cauză 
și a deciziilor de verificare aferente. 
Conturile respective sunt prezentate 
Comisiei în cel mult șase luni de la data 
finală de eligibilitate a cheltuielilor 
menționată la articolul 80 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de 
agenția de plăți până la ultima dată de 
eligibilitate a cheltuielilor.

Or. en

Amendamentul 438
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 
efectuează plata soldului, în funcție de 
disponibilitatea resurselor, pe baza planului 
de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor 
de intervenții FEADR, a conturilor anuale 
pentru ultimul an de execuție a planului 
strategic PAC în cauză și a deciziilor de 
verificare aferente. Conturile respective 
sunt prezentate Comisiei în cel mult șase 
luni de la data finală de eligibilitate a 

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 
efectuează plata soldului, în funcție de 
disponibilitatea resurselor, pe baza planului 
de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor 
de intervenții FEADR, a conturilor anuale 
pentru ultimul an de execuție a planului 
strategic PAC în cauză sau, dacă este 
cazul, pentru programul de intervenție 
regională și a deciziilor de verificare 
aferente. Conturile respective sunt 



PE630.688v01-00 64/180 AM\1170200RO.docx

RO

cheltuielilor menționată la articolul 80 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. …/… [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] și cuprind cheltuielile 
efectuate de agenția de plăți până la ultima 
dată de eligibilitate a cheltuielilor.

prezentate Comisiei în cel mult șase luni de 
la data finală de eligibilitate a cheltuielilor 
menționată la articolul 80 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de 
agenția de plăți până la ultima dată de 
eligibilitate a cheltuielilor.

Or. en

Justificare

Clarificare referitoare la plata soldului aferent intervențiilor de dezvoltare rurală în cazul 
unor programe de intervenție regională.

Amendamentul 439
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 
efectuează plata soldului, în funcție de 
disponibilitatea resurselor, pe baza 
planului de finanțare în vigoare la nivelul 
tipurilor de intervenții FEADR, a 
conturilor anuale pentru ultimul an de 
execuție a planului strategic PAC în cauză 
și a deciziilor de verificare aferente. 
Conturile respective sunt prezentate 
Comisiei în cel mult șase luni de la data 
finală de eligibilitate a cheltuielilor 
menționată la articolul 80 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de 
agenția de plăți până la ultima dată de 
eligibilitate a cheltuielilor.

1. După primirea ultimului raport de 
performanță privind punerea în aplicare a 
planului strategic PAC, Comisia efectuează 
plata soldului, pe baza planului de finanțare 
în vigoare la nivelul tipurilor de intervenții 
FEADR, a conturilor anuale pentru ultimul 
an de execuție a planului strategic PAC în 
cauză și a deciziilor de verificare aferente. 
Conturile respective sunt prezentate 
Comisiei în cel mult șase luni de la data 
finală de eligibilitate a cheltuielilor 
menționată la articolul 80 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de 
agenția de plăți până la ultima dată de 
eligibilitate a cheltuielilor.

Or. en
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Justificare

Această frază nu are sens, deoarece Comisia ia întotdeauna în considerare disponibilitatea 
resurselor înainte de a plăti soldul.

Amendamentul 440
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 
efectuează plata soldului, în funcție de 
disponibilitatea resurselor, pe baza 
planului de finanțare în vigoare la nivelul 
tipurilor de intervenții FEADR, a 
conturilor anuale pentru ultimul an de 
execuție a planului strategic PAC în cauză 
și a deciziilor de verificare aferente. 
Conturile respective sunt prezentate 
Comisiei în cel mult șase luni de la data 
finală de eligibilitate a cheltuielilor 
menționată la articolul 80 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de 
agenția de plăți până la ultima dată de 
eligibilitate a cheltuielilor.

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 
efectuează plata soldului, pe baza planului 
de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor 
de intervenții FEADR, a conturilor anuale 
pentru ultimul an de execuție a planului 
strategic PAC în cauză și a deciziilor de 
verificare aferente. Conturile respective 
sunt prezentate Comisiei în cel mult șase 
luni de la data finală de eligibilitate a 
cheltuielilor menționată la articolul 80 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. …/… [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] și cuprind cheltuielile 
efectuate de agenția de plăți până la ultima 
dată de eligibilitate a cheltuielilor.

Or. en

Amendamentul 441
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă până la termenul limită 
stabilit la alineatul (1) Comisia nu a primit 
ultimul raport anual de performanță și 

3. Dacă până la termenul limită 
stabilit la alineatul (1) Comisia nu a primit 
ultimul raport de performanță și 
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documentele necesare pentru verificarea 
conturilor aferente ultimului an de execuție 
al planului, soldul se dezangajează automat 
în conformitate cu articolul 32.

documentele necesare pentru verificarea 
conturilor aferente ultimului an de execuție 
al planului, soldul se dezangajează automat 
în conformitate cu articolul 32.

Or. en

Justificare

În mod similar cu alte fonduri ale UE, Comisia Europeană propune, de asemenea, în acest 
proiect juridic, obligația raportării anuale pentru statele membre ale UE. Nu pot sprijini 
acest nou element, deoarece administrațiile naționale și regionale nu ar fi în măsură să 
colecteze și să trieze datele necesare pentru rapoartele anuale de performanță. Rapoartele 
bienale (din doi în doi ani) sau trienale (din trei în trei ani) ar fi mult mai fezabile; astfel, ar 
fi asigurate punctualitatea și credibilitatea rapoartelor.

Amendamentul 442
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 32– alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. pl

Amendamentul 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 32– alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. pl

Amendamentul 444
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. fr
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Justificare

Acest amendament vizează revenirea la regula N+3, pentru a acorda timpul necesar pentru 
punerea corectă în aplicare a programelor și pentru a asigura o utilizare adecvată a 
pachetului financiar bugetar anual.

Amendamentul 445
Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 32– alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. ro

Amendamentul 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 32– alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
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articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. pl

Justificare

Amendamentul permite o mai bună utilizare a fondurilor din cel de-al doilea pilon. Este 
potrivită menținerea principiului n+3.

Amendamentul 447
Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 32– alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. de

Justificare

Menținerea statu-quo-ului.

Amendamentul 448
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. hr

Amendamentul 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. es
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Justificare

Pentru a facilita respectarea angajamentelor bugetare, este necesar să se mențină regula N + 
3. Ca urmare a schimbării modelului PAC, nu este necesară modificarea acestei reguli, cel 
puțin pentru moment. Acest amendament este în concordanță cu poziția adoptată în proiectul 
de raport privind planurile strategice.

Amendamentul 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. en

Amendamentul 451
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
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care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. es

Justificare

În primii ani de programare va fi mai dificil să se îndeplinească această cerință mai 
riguroasă. Considerăm că, pentru a putea respecta angajamentele, este necesar să se mențină 
regula N + 3.

Amendamentul 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. en

Amendamentul 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. en

Justificare

Prefer să se păstreze regula anului N+3 în locul regulii propuse de N+2. Avem nevoie de mai 
mult timp pentru a asigura faptul că fondurile UE vor fi utilizate în întregime pentru investiții, 
mediu, climă etc. și că fondurile nu se pierd.

Amendamentul 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.
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Or. en

Amendamentul 455
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. it

Amendamentul 456
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul unei proceduri judiciare 
sau al unei căi de atac administrative cu 
efect de suspendare, perioada de 
dezangajare automată menționată la 
alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe 
pentru cuantumul aferent operațiunilor 
respective pe durata procedurilor judiciare 
sau a căii de atac administrative, cu 
condiția ca, până la data de 31 ianuarie a 
anului N + 3, Comisia să primească o 
notificare motivată de la statul membru 

3. În cazul unei proceduri judiciare 
sau al unei căi de atac administrative cu 
efect de suspendare, perioada de 
dezangajare automată menționată la 
alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe 
pentru cuantumul aferent operațiunilor 
respective pe durata procedurilor judiciare 
sau a căii de atac administrative, cu 
condiția ca, până la data de 31 ianuarie a 
anului N + 4, Comisia să primească o 
notificare motivată de la statul membru 
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respectiv. respectiv.

Or. hr

Amendamentul 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul unei proceduri judiciare 
sau al unei căi de atac administrative cu 
efect de suspendare, perioada de 
dezangajare automată menționată la 
alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe 
pentru cuantumul aferent operațiunilor 
respective pe durata procedurilor judiciare 
sau a căii de atac administrative, cu 
condiția ca, până la data de 31 ianuarie a 
anului N + 3, Comisia să primească o 
notificare motivată de la statul membru 
respectiv.

3. În cazul unei proceduri judiciare 
sau al unei căi de atac administrative cu 
efect de suspendare, perioada de 
dezangajare automată menționată la 
alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe 
pentru cuantumul aferent operațiunilor 
respective pe durata procedurilor judiciare 
sau a căii de atac administrative, cu 
condiția ca, până la data de 31 ianuarie a 
anului N + 4, Comisia să primească o 
notificare motivată de la statul membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

Modificare în conformitate cu Regulamentul Omnibus.

Amendamentul 458
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul unei proceduri judiciare 
sau al unei căi de atac administrative cu 
efect de suspendare, perioada de 
dezangajare automată menționată la 
alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe 
pentru cuantumul aferent operațiunilor 

3. În cazul unei proceduri judiciare 
sau al unei căi de atac administrative cu 
efect de suspendare, perioada de 
dezangajare automată menționată la 
alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe 
pentru cuantumul aferent operațiunilor
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respective pe durata procedurilor judiciare 
sau a căii de atac administrative, cu 
condiția ca, până la data de 31 ianuarie a 
anului N + 3, Comisia să primească o 
notificare motivată de la statul membru 
respectiv.

respective pe durata procedurilor judiciare 
sau a căii de atac administrative, cu 
condiția ca, până la data de 31 ianuarie a 
anului N + 4, Comisia să primească o 
notificare motivată de la statul membru 
respectiv.

Or. es

Amendamentul 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 2;

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 3;

Or. es

Amendamentul 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 2;

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 3;

Or. en
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Justificare

Prefer să se păstreze regula anului N+3 în locul regulii propuse de N+2. Avem nevoie de mai 
mult timp pentru a asigura faptul că fondurile UE vor fi utilizate în întregime pentru investiții, 
mediu, climă etc. și că fondurile nu se pierd.

Amendamentul 461
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 2;

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 3;

Or. it

Amendamentul 462
Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 2;

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 3;

Or. ro

Amendamentul 463
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 2;

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 3;

Or. hr

Amendamentul 464
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 2;

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 3;

Or. es

Amendamentul 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 2;

(a) partea angajamentelor bugetare care 
a făcut obiectul unei declarații de 
cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost 
redusă sau suspendată de către Comisie la 
data de 31 decembrie a anului N + 3;

Or. en

Amendamentul 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană
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Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul FEADR, o operațiune poate 
beneficia de diferite forme de sprijin din 
planul strategic PAC și din alte fonduri 
structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI) sau instrumente ale Uniunii 
numai în cazul în care valoarea ajutoarelor 
totale cumulate acordate în cadrul 
diferitelor forme de sprijin nu depășește cel 
mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului 
sau valoarea maximă a ajutorului aplicabil 
tipului de intervenție în cauză, astfel cum 
se menționează în titlul III din 
Regulamentul (UE) nr.../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC]. În astfel 
de cazuri, statele membre nu declară 
cheltuieli Comisiei pentru:

În cadrul FEADR, o operațiune poate 
beneficia de diferite forme de sprijin din 
planul strategic PAC și din alte fonduri 
structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI) sau instrumente ale Uniunii 
numai în cazul în care valoarea ajutoarelor 
totale cumulate acordate în cadrul 
diferitelor forme de sprijin nu depășește cel 
mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului 
sau valoarea maximă a ajutorului aplicabil 
tipului de intervenție în cauză, astfel cum 
se menționează în titlul III din 
Regulamentul (UE) nr.../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC]. În astfel 
de cazuri, cheltuielile declarate în cererea 
de plată nu sunt declarate pentru oricare 
din următoarele:

Or. en

Amendamentul 467
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul FEADR, o operațiune poate 
beneficia de diferite forme de sprijin din 
planul strategic PAC și din alte fonduri 
structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI) sau instrumente ale Uniunii 
numai în cazul în care valoarea ajutoarelor 
totale cumulate acordate în cadrul 
diferitelor forme de sprijin nu depășește cel 
mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului 
sau valoarea maximă a ajutorului aplicabil 
tipului de intervenție în cauză, astfel cum 
se menționează în titlul III din 
Regulamentul (UE) nr.../... [Regulamentul 

În cadrul FEADR, o operațiune poate 
beneficia de diferite forme de sprijin din 
planul strategic PAC și din alte fonduri 
structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI) sau instrumente ale Uniunii 
numai în cazul în care valoarea ajutoarelor 
totale cumulate acordate în cadrul 
diferitelor forme de sprijin nu depășește cel 
mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului 
sau valoarea maximă a ajutorului aplicabil 
tipului de intervenție în cauză, astfel cum 
se menționează în titlul III din 
Regulamentul (UE) nr.../... [Regulamentul 
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privind planurile strategice PAC]. În astfel 
de cazuri, statele membre nu declară 
cheltuieli Comisiei pentru:

privind planurile strategice PAC]. În astfel 
de cazuri, statele membre nu declară 
cheltuieli Comisiei, în totalitate sau 
parțial, pentru:

Or. en

Justificare

Ultima frază a celui de al doilea paragraf exclude cumularea cheltuielilor din planul 
strategic PAC cu alte instrumente ale UE (oricare poate fi declarat), în timp ce prima frază 
permite în mod explicit acest lucru până la atingerea celui mai ridicat nivel de intensitate a 
ajutorului.

Amendamentul 468
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul cheltuielilor care trebuie 
înregistrate într-o declarație de cheltuieli se 
poate calcula proporțional, în conformitate 
cu documentul care stabilește condițiile 
care trebuie îndeplinite pentru a beneficia 
de sprijin.

Cuantumul cheltuielilor care trebuie 
înregistrate într-o declarație de cheltuieli 
pentru diferite instrumente de ajutor 
menționate la al doilea paragraf se poate 
calcula proporțional, în conformitate cu 
documentul care stabilește condițiile care 
trebuie îndeplinite pentru a beneficia de 
sprijin.

Or. en

Justificare

Ultimul paragraf ar permite, de asemenea, o declarare proporțională a cheltuielilor pentru 
diferite instrumente; cu toate acestea, formularea nu este pe deplin clară.

Amendamentul 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Cheltuielile menționate la articolul 5 
alineatul (2) și la articolul 6 pot fi finanțate 
de către Uniune numai în cazul în care:

Cheltuielile menționate la articolul 5 
alineatul (2) și la articolul 6 pot fi acoperite 
prin finanțare din partea Uniunii numai 
dacă au fost efectuate de agenții de plăți 
acreditate și în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au fost efectuate de agenții de plăți 
acreditate,

eliminat

Or. en

Amendamentul 471
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au fost efectuate în conformitate cu 
normele aplicabile ale Uniunii, sau

(b) au fost efectuate în conformitate cu 
normele aplicabile ale Uniunii.

Or. fr

Justificare

Acest amendament complementar urmărește identificarea unei căi de mijloc între limitele 
unui sistem de control anual bazat pe performanță, avantajele unei monitorizări multianuale 
a progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
Uniunii și revenirea la situația actuală (doar verificarea conformității). Întrucât adăugarea 
acestor trei sisteme nu pare realistă, se propune să se mențină doar verificarea conformității 
cheltuielilor și un sistem multianual de performanță.
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Amendamentul 472
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește tipurile de 
intervenții prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC],

eliminat

(i) sunt însoțite de realizări 
corespunzătoare raportate, și

(ii) au fost efectuate în conformitate cu 
sistemele de guvernanță aplicabile; 
normele aplicabile ale Uniunii menționate 
anterior nu cuprind condițiile de 
eligibilitate pentru beneficiarii individuali 
prevăzute în planurile strategice naționale 
din cadrul PAC.

Or. fr

Justificare

Acest amendament de eliminare urmărește identificarea unei căi de mijloc între limitele unui 
sistem de control anual bazat pe performanță, avantajele unei monitorizări multianuale a 
progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește atingerea obiectivelor Uniunii 
și revenirea la situația actuală (doar verificarea conformității). Întrucât adăugarea acestor 
trei sisteme nu pare realistă, se propune să se mențină doar verificarea conformității 
cheltuielilor și un sistem multianual de performanță.

Amendamentul 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt însoțite de realizări 
corespunzătoare raportate, și

eliminat

Or. en
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Justificare

Ar trebui eliminat din moment ce declararea realizărilor nu face parte din declarația de 
cheltuieli, ci din rapoartele privind performanța menționate la articolul 121 alineatul (4) din 
Regulamentul privind planurile strategice PAC.

Amendamentul 474
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt însoțite de realizări 
corespunzătoare raportate, și

(i) sunt însoțite de realizări 
corespunzătoare raportate astfel cum este 
prevăzut în anexa I la Regulamentul
privind planurile strategice PAC, care 
asigură cel puțin o bază pentru 
sustenabilitate la nivelul Uniunii, și

Or. en

Amendamentul 475
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) nu au efecte negative sociale sau 
de mediu și sunt coerente cu obiectivele 
politice ale UE și cu angajamentele și 
obligațiile internaționale ale UE, astfel 
cum sunt menționate la articolele 5 și 6 
din Regulamentul privind planurile 
strategice PAC.

Or. en

Amendamentul 476
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) au fost efectuate în conformitate 
cu sistemele de guvernanță aplicabile; 
normele aplicabile ale Uniunii menționate 
anterior nu cuprind condițiile de 
eligibilitate pentru beneficiarii individuali 
prevăzute în planurile strategice naționale 
din cadrul PAC.

eliminat

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) au fost efectuate în conformitate 
cu sistemele de guvernanță aplicabile; 
normele aplicabile ale Uniunii menționate 
anterior nu cuprind condițiile de 
eligibilitate pentru beneficiarii individuali 
prevăzute în planurile strategice naționale 
din cadrul PAC.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui eliminat deoarece subiectul este abordat în cadrul procedurilor de verificare a 
conformității de la articolul 53.
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Amendamentul 478
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) au fost efectuate în conformitate cu 
sistemele de guvernanță aplicabile; 
normele aplicabile ale Uniunii menționate 
anterior nu cuprind condițiile de 
eligibilitate pentru beneficiarii individuali
prevăzute în planurile strategice naționale 
din cadrul PAC.

(ii) au fost efectuate în conformitate cu 
sistemele de guvernanță aplicabile; cu 
respectarea condiționalităților prevăzute 
în planurile strategice naționale din cadrul 
PAC, care asigură o abordare comună și 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre.

Or. en

Justificare

Noua abordare privind performanța schimbă efectiv accentul de la eligibilitatea la nivel de 
fermă la rezultatele de la nivel de țară, normele aplicabile la nivel de fermă urmând a fi
stabilite de statele membre. Este important ca acestea să se bazeze pe o abordare comună și 
ca, laolaltă, să mențină abordarea comună bazată pe condițiile de concurență echitabile, 
care reprezintă piatra de temelie pentru piața comună.

Amendamentul 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (c) punctul (i) de la primul 
paragraf nu se aplică avansurilor plătite 
beneficiarilor în cadrul tipurilor de 
intervenții menționate în Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC].

eliminat

Or. fr
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Justificare

Acest amendament complementar urmărește identificarea unei căi de mijloc între limitele 
unui sistem de control anual bazat pe performanță, avantajele unei monitorizări multianuale 
a progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
Uniunii și revenirea la situația actuală (doar verificarea conformității). Întrucât adăugarea 
acestor trei sisteme nu pare realistă, se propune să se mențină doar verificarea conformității 
cheltuielilor și un sistem multianual de performanță.

Amendamentul 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care dreptul Uniunii stabilește 
termene de plată, orice plată efectuată de 
agențiile de plăți către beneficiari înaintea 
primei date de plată posibile și după ultima 
dată de plată posibilă este neeligibilă 
pentru finanțare din partea Uniunii.

În cazul în care dreptul Uniunii stabilește 
termene de plată, orice plată efectuată de 
agențiile de plăți către beneficiari înaintea 
primei date de plată posibile și după ultima 
dată de plată posibilă este neeligibilă 
pentru finanțare din partea Uniunii numai 
în cazul în care nerespectarea acestor 
termene aduce atingere gravă intereselor 
financiare ale Uniunii. Agenția de plăți în 
cauză trebuie să aibă întotdeauna 
posibilitatea de a oferi explicații.

Or. fr

Amendamentul 481
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care dreptul Uniunii stabilește 
termene de plată, orice plată efectuată de 
agențiile de plăți către beneficiari înaintea 
primei date de plată posibile și după ultima 
dată de plată posibilă este neeligibilă 
pentru finanțare din partea Uniunii.

În cazul în care dreptul Uniunii stabilește 
termene de plată, orice plată efectuată de 
agențiile de plăți către beneficiari înaintea 
primei date de plată posibile și după ultima 
dată de plată posibilă este neeligibilă 
pentru finanțare din partea Uniunii, cu 
excepția cazurilor, condițiilor și limitelor 
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care urmează a fi stabilite ținând cont de 
principiul proporționalității.

Or. en

Justificare

Actuala formulare a acestui subiect de la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 
reflectă mai bine obiectivele UE.

Amendamentul 482
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100, 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme privind situațiile și 
condițiile în care plățile menționate la 
primul paragraf al prezentului articol pot 
fi considerate eligibile, ținând seama de 
principiul proporționalității.

Pentru a face eligibile pentru finanțare 
din partea Uniunii cheltuielile efectuate 
înaintea primei date de plată posibile sau 
după ultima dată de plată posibilă, cu 
limitarea impactului financiar, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 100, prin 
derogare de la regula prevăzută la primul 
paragraf.

Or. en

Justificare

Actuala formulare a acestui subiect de la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 
reflectă mai bine obiectivele UE.

Amendamentul 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat

Reducerea plăților lunare și intermediare
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1. În cazul în care Comisia constată, din 
declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
au fost depășite plafoanele financiare 
stabilite de dreptul Uniunii, Comisia 
reduce plățile lunare sau intermediare 
către statul membru în cauză în cadrul 
actelor de punere în aplicare privind 
plățile lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau în cadrul plăților 
intermediare menționate la articolul 30.

2. În cazul în care Comisia constată, din 
declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
nu au fost respectate termenele de plată 
menționate la articolul 36, statului 
membru i se acordă posibilitatea de a-și 
prezenta observațiile într-un termen care 
nu poate fi mai mic de 30 de zile. În cazul 
în care statul membru nu prezintă 
observații în termenul respectiv sau în 
cazul în care Comisia consideră că 
răspunsul este nesatisfăcător, Comisia 
poate reduce plățile lunare sau 
intermediare către statul membru în 
cauză în cadrul actelor de punere în 
aplicare privind plățile lunare menționate 
la articolul 19 alineatul (3) sau în cadrul 
plăților intermediare menționate la 
articolul 30.

3. Reducerile menționate în cadrul 
prezentului articol se aplică fără a aduce 
atingere articolului 51.

4. Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind procedura și alte 
modalități practice de funcționare 
corespunzătoare a mecanismului 
menționat la articolul 36. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 101 alineatul (3).

Or. pl
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Amendamentul 484
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat

Reducerea plăților lunare și intermediare

1. În cazul în care Comisia constată, din 
declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
au fost depășite plafoanele financiare 
stabilite de dreptul Uniunii, Comisia 
reduce plățile lunare sau intermediare 
către statul membru în cauză în cadrul 
actelor de punere în aplicare privind 
plățile lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau în cadrul plăților 
intermediare menționate la articolul 30.

2. În cazul în care Comisia constată, din 
declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
nu au fost respectate termenele de plată 
menționate la articolul 36, statului 
membru i se acordă posibilitatea de a-și 
prezenta observațiile într-un termen care 
nu poate fi mai mic de 30 de zile. În cazul 
în care statul membru nu prezintă 
observații în termenul respectiv sau în 
cazul în care Comisia consideră că 
răspunsul este nesatisfăcător, Comisia 
poate reduce plățile lunare sau 
intermediare către statul membru în 
cauză în cadrul actelor de punere în 
aplicare privind plățile lunare menționate 
la articolul 19 alineatul (3) sau în cadrul 
plăților intermediare menționate la 
articolul 30.

3. Reducerile menționate în cadrul 
prezentului articol se aplică fără a aduce 
atingere articolului 51.

4. Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind procedura și alte 
modalități practice de funcționare 
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corespunzătoare a mecanismului 
menționat la articolul 36. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 101 alineatul (3).

Or. pl

Amendamentul 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care Comisia constată, 
din declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
au fost depășite plafoanele financiare 
stabilite de dreptul Uniunii, Comisia 
reduce plățile lunare sau intermediare către 
statul membru în cauză în cadrul actelor 
de punere în aplicare privind plățile 
lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau în cadrul plăților 
intermediare menționate la articolul 30.

1. În cazul în care Comisia constată, 
din declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
au fost depășite plafoanele financiare 
stabilite de dreptul Uniunii, Comisia 
reduce plățile lunare sau intermediare către 
statul membru în cauză, după ce obține 
acordul Parlamentului și al Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 486
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia constată, 
din declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
nu au fost respectate termenele de plată 
menționate la articolul 36, statului membru 
i se acordă posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile într-un termen care nu poate fi 

2. În cazul în care Comisia constată, 
din declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
nu au fost respectate termenele de plată 
menționate la articolul 36, statului membru 
i se acordă posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile într-un termen care nu poate fi 
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mai mic de 30 de zile. În cazul în care 
statul membru nu prezintă observații în 
termenul respectiv sau în cazul în care 
Comisia consideră că răspunsul este 
nesatisfăcător, Comisia poate reduce 
plățile lunare sau intermediare către statul 
membru în cauză în cadrul actelor de 
punere în aplicare privind plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
în cadrul plăților intermediare menționate 
la articolul 30.

mai mic de 30 de zile. În cazul în care 
statul membru nu prezintă observații în 
termenul respectiv sau în cazul în care 
Comisia a concluzionat că observațiile 
prezentate sunt în mod evident 
insuficiente, Comisia poate reduce plățile 
lunare sau intermediare către statul 
membru în cauză în cadrul actelor de 
punere în aplicare privind plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
în cadrul plăților intermediare menționate 
la articolul 30. Comisia se asigură că 
reducerile nu determină întârzieri 
suplimentare sau probleme în statul 
membru pentru beneficiarii finali.

Or. en

Amendamentul 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia constată, 
din declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
nu au fost respectate termenele de plată 
menționate la articolul 36, statului membru 
i se acordă posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile într-un termen care nu poate fi 
mai mic de 30 de zile. În cazul în care 
statul membru nu prezintă observații în 
termenul respectiv sau în cazul în care 
Comisia consideră că răspunsul este 
nesatisfăcător, Comisia poate reduce plățile 
lunare sau intermediare către statul 
membru în cauză în cadrul actelor de 
punere în aplicare privind plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) 
sau în cadrul plăților intermediare 
menționate la articolul 30.

2. În cazul în care Comisia constată, 
din declarațiile de cheltuieli sau din 
informațiile menționate la articolul 88, că 
nu au fost respectate termenele de plată 
menționate la articolul 36, statului membru 
i se acordă posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile într-un termen care nu poate fi 
mai mic de 30 de zile. În cazul în care 
statul membru nu prezintă observații în 
termenul respectiv sau în cazul în care 
Comisia consideră că răspunsul este 
nesatisfăcător, Comisia poate reduce plățile 
lunare sau intermediare către statul 
membru în cauză, după ce obține acordul 
Parlamentului și al Consiliului.

Or. fr
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Amendamentul 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Reducerile menționate în cadrul 
prezentului articol se aplică fără a aduce 
atingere articolului 51.

3. Reducerile în temeiul prezentului 
articol se aplică în conformitate cu 
principiul proporționalității și fără a aduce 
atingere articolului 51.

Or. en

Amendamentul 489
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

Suspendarea plăților în raport cu 
verificarea anuală

1.

În cazul în care statele membre nu 
transmit documentele menționate la 
articolul 8 alineatul (3) și la articolul 11 
alineatul (1) până la termenele stabilite, 
astfel cum se prevede la articolul 8 
alineatul (3), Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare prin care suspendă 
cuantumul total al plăților lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3). 
Comisia rambursează cuantumurile 
suspendate atunci când primește 
documentele care lipseau de la statul 
membru în cauză, cu condiția ca data 
primirii să nu depășească termenul cu 
mai mult de șase luni.
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În ceea ce privește plățile intermediare 
menționate la articolul 30, declarațiile de 
cheltuieli sunt considerate inadmisibile în 
conformitate cu alineatul (6) din articolul 
menționat.

2.

În cazul în care, în cadrul verificării 
anuale a performanței menționate la 
articolul 52, Comisia constată că 
diferența dintre cheltuielile declarate și 
cuantumul aferent realizărilor 
corespunzătoare raportate este mai mare 
de 50 %, iar statul membru nu poate 
prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) 
sau plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

Suspendarea se aplică cheltuielilor 
relevante în ceea ce privește intervențiile 
care au făcut obiectul reducerii 
menționate la articolul 52 alineatul (2), 
iar cuantumul care urmează să fie 
suspendat nu depășește procentajul 
corespunzător reducerii aplicate în 
conformitate cu articolul 52 alineatul (2). 
Sumele suspendate se rambursează de 
către Comisie statelor membre sau sunt 
reduse cu titlu permanent prin 
intermediul actului de punere în aplicare 
menționat la articolul 52.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme referitoare la rata 
de suspendare a plăților.

3.

Actele de punere în aplicare prevăzute în 
prezentul articol se adoptă în conformitate 
cu procedura de consultare menționată la 
articolul 101 alineatul (2).

Înainte de a adopta aceste acte de punere 
în aplicare, Comisia informează statul 
membru în cauză în legătură cu intenția 
sa și îi acordă statului membru 
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posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
într-un termen care nu poate fi mai scurt 
de 30 de zile.

Actele de punere în aplicare prin care se 
stabilesc plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30 
țin cont de actele de punere în aplicare 
adoptate în temeiul prezentului alineat.

Or. pl

Amendamentul 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

Suspendarea plăților în raport cu 
verificarea anuală

1.

În cazul în care statele membre nu 
transmit documentele menționate la 
articolul 8 alineatul (3) și la articolul 11 
alineatul (1) până la termenele stabilite, 
astfel cum se prevede la articolul 8 
alineatul (3), Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare prin care suspendă 
cuantumul total al plăților lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3). 
Comisia rambursează cuantumurile 
suspendate atunci când primește 
documentele care lipseau de la statul 
membru în cauză, cu condiția ca data 
primirii să nu depășească termenul cu 
mai mult de șase luni.

În ceea ce privește plățile intermediare 
menționate la articolul 30, declarațiile de 
cheltuieli sunt considerate inadmisibile în 
conformitate cu alineatul (6) din articolul 
menționat.
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2.

În cazul în care, în cadrul verificării 
anuale a performanței menționate la 
articolul 52, Comisia constată că 
diferența dintre cheltuielile declarate și 
cuantumul aferent realizărilor 
corespunzătoare raportate este mai mare 
de 50 %, iar statul membru nu poate 
prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) 
sau plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

Suspendarea se aplică cheltuielilor 
relevante în ceea ce privește intervențiile 
care au făcut obiectul reducerii 
menționate la articolul 52 alineatul (2), 
iar cuantumul care urmează să fie 
suspendat nu depășește procentajul 
corespunzător reducerii aplicate în 
conformitate cu articolul 52 alineatul (2). 
Sumele suspendate se rambursează de 
către Comisie statelor membre sau sunt 
reduse cu titlu permanent prin 
intermediul actului de punere în aplicare 
menționat la articolul 52.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme referitoare la rata 
de suspendare a plăților.

3.

Actele de punere în aplicare prevăzute în 
prezentul articol se adoptă în conformitate 
cu procedura de consultare menționată la 
articolul 101 alineatul (2).

Înainte de a adopta aceste acte de punere 
în aplicare, Comisia informează statul 
membru în cauză în legătură cu intenția 
sa și îi acordă statului membru 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
într-un termen care nu poate fi mai scurt 
de 30 de zile.

Actele de punere în aplicare prin care se 
stabilesc plățile lunare menționate la 
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articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30 
țin cont de actele de punere în aplicare 
adoptate în temeiul prezentului alineat.

Or. pl

Amendamentul 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre nu transmit 
documentele menționate la articolul 8 
alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (1) 
până la termenele stabilite, astfel cum se 
prevede la articolul 8 alineatul (3), Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care suspendă cuantumul total al plăților 
lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3). Comisia rambursează 
cuantumurile suspendate atunci când 
primește documentele care lipseau de la 
statul membru în cauză, cu condiția ca data 
primirii să nu depășească termenul cu mai 
mult de șase luni.

În cazul în care statele membre nu transmit 
documentele menționate la articolul 8 
alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (1) 
până la termenele stabilite, astfel cum se 
prevede la articolul 8 alineatul (3), Comisia 
poate adopta, după ce informează 
Parlamentul și Consiliul cu privire la 
acest aspect, acte de punere în aplicare prin 
care suspendă cuantumul total al plăților 
lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3). Comisia rambursează 
cuantumurile suspendate atunci când 
primește documentele care lipseau de la 
statul membru în cauză, cu condiția ca data 
primirii să nu depășească termenul cu mai 
mult de un an.

Or. fr

Amendamentul 492
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre nu transmit 
documentele menționate la articolul 8 
alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (1) 

În cazul în care statele membre nu transmit 
documentele menționate la articolul 8 
alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (1) 
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până la termenele stabilite, astfel cum se 
prevede la articolul 8 alineatul (3), Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care suspendă cuantumul total al plăților 
lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3). Comisia rambursează 
cuantumurile suspendate atunci când 
primește documentele care lipseau de la 
statul membru în cauză, cu condiția ca data 
primirii să nu depășească termenul cu mai 
mult de șase luni.

până la 30 iunie, astfel cum se prevede la 
articolul 8 alineatul (3), Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin care 
suspendă cuantumul total al plăților lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3). 
Comisia rambursează cuantumurile 
suspendate atunci când primește 
documentele care lipseau de la statul 
membru în cauză, cu condiția ca data 
primirii să nu depășească termenul cu mai 
mult de șase luni.

Or. en

Justificare

15 februarie ar fi o dată prea timpurie pentru prezentarea raportului privind performanța. 30 
iunie ar fi o dată mai potrivită.

Amendamentul 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care, în cadrul 
verificării anuale a performanței 
menționate la articolul 52, Comisia 
constată că diferența dintre cheltuielile 
declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) 
sau plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

eliminat

Suspendarea se aplică cheltuielilor 
relevante în ceea ce privește intervențiile 
care au făcut obiectul reducerii 
menționate la articolul 52 alineatul (2), 
iar cuantumul care urmează să fie 
suspendat nu depășește procentajul 
corespunzător reducerii aplicate în 
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conformitate cu articolul 52 alineatul (2). 
Sumele suspendate se rambursează de 
către Comisie statelor membre sau sunt 
reduse cu titlu permanent prin 
intermediul actului de punere în aplicare 
menționat la articolul 52.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme referitoare la rata 
de suspendare a plăților.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu dorința raportorului de a monitoriza performanța 
exclusiv multianual și, prin urmare, de a elimina monitorizarea anuală a realizărilor. Așadar, 
este normal să se elimine acest alineat care conține normele de suspendare a plăților în cazul 
verificării anuale a performanței întrucât această verificare nu se mai realizează, iar acest 
alineat nu mai este necesar.

Amendamentul 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care, în cadrul 
verificării anuale a performanței 
menționate la articolul 52, Comisia 
constată că diferența dintre cheltuielile 
declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) 
sau plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

eliminat

Suspendarea se aplică cheltuielilor 
relevante în ceea ce privește intervențiile 
care au făcut obiectul reducerii 
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menționate la articolul 52 alineatul (2), 
iar cuantumul care urmează să fie 
suspendat nu depășește procentajul 
corespunzător reducerii aplicate în 
conformitate cu articolul 52 alineatul (2). 
Sumele suspendate se rambursează de 
către Comisie statelor membre sau sunt 
reduse cu titlu permanent prin 
intermediul actului de punere în aplicare 
menționat la articolul 52.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme referitoare la rata 
de suspendare a plăților.

Or. en

Justificare

Sugerez să se elimine acest alineat. Sunt de părere că nu ar trebui să se aplice nicio 
suspendare dacă rezultatul planificat nu este atins, din moment ce o astfel de planificare 
anticipată se bazează neapărat pe estimări prealabile. Dacă s-ar aplica suspendări, ar 
periclita și mai mult șansele de a realiza țintele și obiectivele intermediare, o astfel de 
procedură fiind mai degrabă contraproductivă.

Amendamentul 495
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul verificării
anuale a performanței menționate la 
articolul 52, Comisia constată că 
diferența dintre cheltuielile declarate și 
cuantumul aferent realizărilor 
corespunzătoare raportate este mai mare 
de 50 %, iar statul membru nu poate 
prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) 
sau plățile intermediare menționate la 

eliminat
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articolul 30.

Or. it

Amendamentul 496
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia inițiază fără întârziere discuții 
tehnice cu autoritatea relevantă a statului 
membru respectiv pentru a găsi o soluție 
comună pentru remedierea fără sincope a 
situației. Dacă nu se ajunge la o concluzie 
în termen de șase luni, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare care 
suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. en

Justificare

Sunt de părere că nu ar trebui să se aplice nicio suspendare dacă rezultatul planificat nu este 
atins, din moment ce o astfel de planificare anticipată se bazează neapărat pe estimări 
prealabile. Dacă s-ar aplica suspendări, ar periclita și mai mult șansele de a realiza țintele și 
obiectivele intermediare, o astfel de procedură fiind mai degrabă contraproductivă.

Amendamentul 497
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, pentru intervențiile 
care nu sunt prevăzute la articolul 68 din 
[regulamentul privind planurile strategice 
PAC], iar statul membru nu poate prezenta 
motive temeinic justificate, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin care 
suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. sl

Justificare

O diferență de 50 % este cu siguranță gravă și trebuie să fie abordată într-un fel sau altul. Cu 
toate acestea, ar fi necesare dispoziții speciale pentru investiții, având în vedere 
probabilitatea unor fluctuații anuale semnificative.

Amendamentul 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta, după ce informează 
Parlamentul și Consiliul cu privire la 
acest aspect, acte de punere în aplicare prin 
care suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.
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Or. fr

Amendamentul 499
Elsi Katainen

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive justificate, Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. en

Justificare

Trebuie să existe o veritabilă flexibilitate pentru ca justificările statelor membre să fie luate 
în considerare de Comisie. De exemplu, condițiile meteorologice extreme constituie motive 
care ar trebui să fie întotdeauna luate în considerare.

Amendamentul 500
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme referitoare la rata 
de suspendare a plăților.

eliminat

Or. en
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Justificare

Sunt de părere că nu ar trebui să se aplice nicio suspendare dacă rezultatul planificat nu este 
atins, din moment ce o astfel de planificare anticipată se bazează neapărat pe estimări 
prealabile. Dacă s-ar aplica suspendări, ar periclita și mai mult șansele de a realiza țintele și 
obiectivele intermediare, o astfel de procedură fiind mai degrabă contraproductivă.

Amendamentul 501
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme referitoare la rata 
de suspendare a plăților.

eliminat

Or. sl

Justificare

Normele privind rata de suspendare a plăților ar trebui stabilite în prezentul regulament. 
Prin urmare, acest paragraf ar trebui eliminat.

Amendamentul 502
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament propune eliminarea consecințelor financiare ale monitorizării multianuale 
a performanței, fără a elimina totuși această monitorizare a performanței, a cărei punere în 
aplicare trebuie să se realizeze treptat, deoarece extinderea cadrului de performanță la 
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primul pilon reprezintă o etapă importantă care ar trebui să permită o mai bună coordonare 
a PAC pe termen mediu și lung.

Amendamentul 503
Miguel Viegas

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat

Suspendarea plăților în raport cu 
monitorizarea multianuală a performanței

1.

În cazurile în care se înregistrează 
întârzieri sau progrese insuficiente în 
atingerea țintelor, astfel cum figurează în 
planul strategic național din cadrul PAC 
și astfel cum sunt monitorizate în 
conformitate cu articolele 115 și 116 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], Comisia poate solicita 
statului membru în cauză să pună în 
aplicare măsurile de remediere necesare, 
în conformitate cu un plan de acțiune 
care să conțină indicatori clari de progres 
și care urmează să fie stabilit cu 
consultarea Comisiei.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

2.

În cazul în care statele membre nu 
prezintă sau nu pun în aplicare planul de 
acțiune menționat la alineatul (1) sau în 
cazul în care acest plan de acțiune este 
vădit insuficient pentru remedierea 
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situației, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care suspendă 
plățile lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau plățile intermediare 
menționate la articolul 30.

Suspendarea se aplică, în conformitate cu 
principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante aferente intervențiilor care 
urmau să fie acoperite de acest plan de 
acțiune. Comisia rambursează 
cuantumurile suspendate atunci când, pe 
baza evaluării performanțelor prevăzute 
la articolul 121 din Regulamentul (UE) 
nr. .../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] se înregistrează progrese 
satisfăcătoare în vederea atingerii țintelor. 
În cazul în care situația nu este remediată 
până la încheierea planului strategic 
național din cadrul PAC, Comisia poate 
adopta un act de punere în aplicare care 
reduce definitiv cuantumul suspendat 
pentru statul membru în cauză.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru a completa prezentul regulament 
cu norme referitoare la rata și durata de 
suspendare a plăților și condițiile de 
rambursare sau de reducere a acestor 
cuantumuri în raport cu monitorizarea 
multianuală a performanței.

3.

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 101 alineatul (2).

Înainte de a adopta actele de punere în 
aplicare respective, Comisia informează 
statul membru în cauză în legătură cu 
intenția sa și solicită un răspuns din 
partea acestuia într-un termen care nu 
poate fi mai scurt de 30 de zile.

Or. pt

Amendamentul 504
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Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat

Suspendarea plăților în raport cu 
monitorizarea multianuală a performanței

1.

În cazurile în care se înregistrează 
întârzieri sau progrese insuficiente în 
atingerea țintelor, astfel cum figurează în 
planul strategic național din cadrul PAC 
și astfel cum sunt monitorizate în 
conformitate cu articolele 115 și 116 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], Comisia poate solicita 
statului membru în cauză să pună în 
aplicare măsurile de remediere necesare, 
în conformitate cu un plan de acțiune 
care să conțină indicatori clari de progres 
și care urmează să fie stabilit cu 
consultarea Comisiei.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

2.

În cazul în care statul membru nu 
prezintă sau nu pune în aplicare planul de 
acțiune menționat la alineatul (1) sau în 
cazul în care acest plan de acțiune este 
vădit insuficient pentru remedierea 
situației, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care suspendă 
plățile lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau plățile intermediare 
menționate la articolul 30.
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Suspendarea se aplică, în conformitate cu 
principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante aferente intervențiilor care 
urmau să fie acoperite de acest plan de 
acțiune. Comisia rambursează 
cuantumurile suspendate atunci când, pe 
baza evaluării performanțelor prevăzute 
la articolul 121 din Regulamentul (UE) 
nr. .../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] se înregistrează progrese 
satisfăcătoare în vederea atingerii țintelor. 
În cazul în care situația nu este remediată 
până la încheierea planului strategic 
național din cadrul PAC, Comisia poate 
adopta un act de punere în aplicare care 
reduce definitiv cuantumul suspendat 
pentru statul membru în cauză.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru a completa prezentul regulament 
cu norme referitoare la rata și durata de 
suspendare a plăților și condițiile de 
rambursare sau de reducere a acestor 
cuantumuri în raport cu monitorizarea 
multianuală a performanței.

3.

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 101 alineatul (2).

Înainte de a adopta actele de punere în 
aplicare respective, Comisia informează 
statul membru în cauză în legătură cu 
intenția sa și solicită un răspuns din 
partea acestuia într-un termen care nu 
poate fi mai scurt de 30 de zile.

Or. pl

Amendamentul 505
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat

Suspendarea plăților în raport cu 
monitorizarea multianuală a performanței

1.

În cazurile în care se înregistrează 
întârzieri sau progrese insuficiente în 
atingerea țintelor, astfel cum figurează în 
planul strategic național din cadrul PAC 
și astfel cum sunt monitorizate în 
conformitate cu articolele 115 și 116 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], Comisia poate solicita 
statului membru în cauză să pună în 
aplicare măsurile de remediere necesare, 
în conformitate cu un plan de acțiune 
care să conțină indicatori clari de progres 
și care urmează să fie stabilit cu 
consultarea Comisiei.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

2.

În cazul în care statul membru nu 
prezintă sau nu pune în aplicare planul de 
acțiune menționat la alineatul (1) sau în 
cazul în care acest plan de acțiune este 
vădit insuficient pentru remedierea 
situației, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care suspendă 
plățile lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau plățile intermediare 
menționate la articolul 30.

Suspendarea se aplică, în conformitate cu 
principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante aferente intervențiilor care 
urmau să fie acoperite de acest plan de 
acțiune. Comisia rambursează 
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cuantumurile suspendate atunci când, pe 
baza evaluării performanțelor prevăzute 
la articolul 121 din Regulamentul (UE) 
nr. .../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] se înregistrează progrese 
satisfăcătoare în vederea atingerii țintelor. 
În cazul în care situația nu este remediată 
până la încheierea planului strategic 
național din cadrul PAC, Comisia poate 
adopta un act de punere în aplicare care 
reduce definitiv cuantumul suspendat 
pentru statul membru în cauză.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru a completa prezentul regulament 
cu norme referitoare la rata și durata de 
suspendare a plăților și condițiile de 
rambursare sau de reducere a acestor 
cuantumuri în raport cu monitorizarea 
multianuală a performanței.

3.

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 101 alineatul (2).

Înainte de a adopta actele de punere în 
aplicare respective, Comisia informează 
statul membru în cauză în legătură cu 
intenția sa și solicită un răspuns din 
partea acestuia într-un termen care nu 
poate fi mai scurt de 30 de zile.

Or. pl

Justificare

Articolele 37, 38, 39 trebuie eliminate din cauza efectelor financiare ale acestora asupra 
statelor membre rezultate din deciziile de suspendare a plăților luate unilateral, fără ca 
statele membre implicate să poată determina situația de fapt.

Amendamentul 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat

Suspendarea plăților în raport cu 
monitorizarea multianuală a performanței

1.

În cazurile în care se înregistrează 
întârzieri sau progrese insuficiente în 
atingerea țintelor, astfel cum figurează în 
planul strategic național din cadrul PAC 
și astfel cum sunt monitorizate în 
conformitate cu articolele 115 și 116 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], Comisia poate solicita 
statului membru în cauză să pună în 
aplicare măsurile de remediere necesare, 
în conformitate cu un plan de acțiune 
care să conțină indicatori clari de progres 
și care urmează să fie stabilit cu 
consultarea Comisiei.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

2.

În cazul în care statele membre nu 
prezintă sau nu pun în aplicare planul de 
acțiune menționat la alineatul (1) sau în 
cazul în care acest plan de acțiune este 
vădit insuficient pentru remedierea 
situației, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care suspendă 
plățile lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau plățile intermediare 
menționate la articolul 30.

Suspendarea se aplică, în conformitate cu 
principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante aferente intervențiilor care 
urmau să fie acoperite de acest plan de 
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acțiune. Comisia rambursează 
cuantumurile suspendate atunci când, pe 
baza evaluării performanțelor prevăzute 
la articolul 121 din Regulamentul (UE) 
nr. .../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] se înregistrează progrese 
satisfăcătoare în vederea atingerii țintelor. 
În cazul în care situația nu este remediată 
până la încheierea planului strategic 
național din cadrul PAC, Comisia poate 
adopta un act de punere în aplicare care 
reduce definitiv cuantumul suspendat 
pentru statul membru în cauză.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru a completa prezentul regulament 
cu norme referitoare la rata și durata de 
suspendare a plăților și condițiile de 
rambursare sau de reducere a acestor 
cuantumuri în raport cu monitorizarea 
multianuală a performanței.

3.

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 101 alineatul (2).

Înainte de a adopta actele de punere în 
aplicare respective, Comisia informează 
statul membru în cauză în legătură cu 
intenția sa și solicită un răspuns din 
partea acestuia într-un termen care nu 
poate fi mai scurt de 30 de zile.

Or. en

Justificare

Sugerez să se elimine acest articol. Sunt de părere că nu ar trebui să se aplice nicio 
suspendare dacă rezultatul planificat nu este atins, din moment ce o astfel de planificare 
anticipată se bazează neapărat pe estimări prealabile. Dacă s-ar aplica suspendări, ar 
periclita și mai mult șansele de a realiza țintele și obiectivele intermediare, o astfel de 
procedură fiind mai degrabă contraproductivă. Nu sunt de acord în special cu suspendările 
aplicate în urma monitorizării performanței.

Amendamentul 507
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazurile în care se înregistrează 
întârzieri sau progrese insuficiente în 
atingerea țintelor, astfel cum figurează în 
planul strategic național din cadrul PAC 
și astfel cum sunt monitorizate în 
conformitate cu articolele 115 și 116 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], Comisia poate solicita 
statului membru în cauză să pună în 
aplicare măsurile de remediere necesare, 
în conformitate cu un plan de acțiune 
care să conțină indicatori clari de progres 
și care urmează să fie stabilit cu 
consultarea Comisiei.

eliminat

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să se facă în mod treptat. Extinderea 
cadrului de performanță la primul pilon reprezintă o etapă importantă care ar trebui să 
permită o mai bună coordonare a PAC pe termen mediu/lung, fără a impune sancțiuni 
financiare.  Se propune ca raportul de performanță să fie elaborat multianual și în mod 
separat față de verificarea anuală (în ceea ce privește data și conținutul).

Amendamentul 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
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Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care se înregistrează 
întârzieri sau progrese insuficiente în 
atingerea țintelor, astfel cum figurează în 
planul strategic național din cadrul PAC și 
astfel cum sunt monitorizate în 
conformitate cu articolele 115 și 116 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC], Comisia 
poate solicita statului membru în cauză să 
pună în aplicare măsurile de remediere 
necesare, în conformitate cu un plan de 
acțiune care să conțină indicatori clari de 
progres și care urmează să fie stabilit cu 
consultarea Comisiei.

În cazurile în care se înregistrează 
întârzieri sau progrese insuficiente în 
atingerea țintelor indicatorilor de rezultat, 
în conformitate cu articolul 121 alineatul 
(9) din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], astfel cum figurează în 
planul strategic național din cadrul PAC și 
astfel cum sunt monitorizate în 
conformitate cu articolele 115 și 116 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC] și în 
cazurile în care statul membru nu poate 
furniza motive temeinic justificate, 
Comisia poate solicita statului membru în 
cauză să prezinte și să pună în aplicare un 
plan de acțiune care urmează să fie stabilit 
cu consultarea Comisiei. Planul de acțiune 
descrie măsurile de remediere necesare și 
calendarul preconizat de punere în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 509
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 101 alineatul (3).

După ce statul membru este consultat și 
dispune de posibilitatea de a răspunde,
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune, incluzând, în 
special, o definiție a indicatorilor de 
progres, și procedura de elaborare a 
planurilor de acțiune. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
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menționată la articolul 101 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 510
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 101 alineatul (3).

Normele suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune sunt 
următoarele [urmează să fie detaliate de 
Comisie].

Or. sl

Justificare

Normele privind planurile de acțiune ar trebui să fie incluse în actul de bază, nu în actele de 
punere în aplicare.

Amendamentul 511
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este în totalitate 
contrar acțiunilor necesare pentru 
remedierea situației, Comisia inițiază fără 
întârziere discuții tehnice cu autoritatea 
relevantă a statului membru respectiv 
pentru a găsi o soluție comună pentru 
remedierea fără sincope a situației. În 
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articolul 30. cazul în care nu se ajunge la o concluzie 
în termen de șase luni, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin care 
suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. en

Justificare

Sunt de părere că nu ar trebui să se aplice nicio suspendare dacă rezultatul planificat nu este 
atins, din moment ce o astfel de planificare anticipată se bazează neapărat pe estimări 
prealabile. Dacă s-ar aplica suspendări, ar periclita și mai mult șansele de a realiza țintele și 
obiectivele intermediare, o astfel de procedură fiind mai degrabă contraproductivă. Nu sunt 
de acord în special cu suspendările aplicate în urma monitorizării performanței.

Amendamentul 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care planul de acțiune prezentat de statul 
membru este vădit insuficient pentru 
remedierea situației, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare prin care 
suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30. 
Comisia ține seama de calendarul indicat 
pentru punerea în aplicare a planului de 
acțiune înainte de a aplica o procedură de 
suspendare.

Or. en

Amendamentul 513
Franc Bogovič
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30. Criteriile pentru un număr 
suficient de planuri de acțiune includ: 
[urmează să fie detaliate de Comisie].

Or. sl

Justificare

Criteriile pentru un număr suficient de planuri de acțiune ar trebui incluse în actul de bază.

Amendamentul 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta, după ce informează 
Parlamentul și Consiliul cu privire la 
acest aspect, acte de punere în aplicare prin 
care suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. fr
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Amendamentul 515
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) în mod 
nejustificat sau în cazul în care acest plan 
de acțiune este vădit insuficient pentru 
remedierea situației, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare prin care 
suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. en

Amendamentul 516
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru a completa prezentul regulament 
cu norme referitoare la rata și durata de 
suspendare a plăților și condițiile de 
rambursare sau de reducere a acestor 
cuantumuri în raport cu monitorizarea 
multianuală a performanței.

eliminat

Or. en

Justificare

Sunt de părere că nu ar trebui să se aplice nicio suspendare dacă rezultatul planificat nu este 
atins, din moment ce o astfel de planificare anticipată se bazează neapărat pe estimări 
prealabile. Dacă s-ar aplica suspendări, ar periclita și mai mult șansele de a realiza țintele și 
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obiectivele intermediare, o astfel de procedură fiind mai degrabă contraproductivă. Nu sunt 
de acord în special cu suspendările aplicate în urma monitorizării performanței.

Amendamentul 517
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
pentru a completa prezentul regulament 
cu norme referitoare la rata și durata de 
suspendare a plăților și condițiile de 
rambursare sau de reducere a acestor 
cuantumuri în raport cu monitorizarea 
multianuală a performanței.

eliminat

Or. sl

Justificare

Criteriile privind rata și durata de suspendare a plăților ar trebui să fie incluse în actul de 
bază. Prin urmare, acest paragraf ar trebui eliminat.

Amendamentul 518
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

40 Suspendarea plăților ca urmare a 
deficiențelor sistemelor de guvernanță

40 Suspendarea plăților ca urmare a 
deficiențelor agențiilor de plată

Or. en

Justificare

Aș dori să se mențină domeniul de aplicare actual în acest caz. Doar suspendările generate 
de problemele întâmpinate de agențiile de plată ar trebui aplicate.
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Amendamentul 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea plăților ca urmare a 
deficiențelor sistemelor de guvernanță

Monitorizarea plăților ca urmare a 
deficiențelor sistemelor de guvernanță

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 520
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul unor deficiențe grave în 
funcționarea sistemelor de guvernanță, 
Comisia poate solicita statului membru în 
cauză să pună în aplicare măsurile de 
remediere necesare, în conformitate cu un 
plan de acțiune care să conțină indicatori 
clari de progres și care urmează să fie 
stabilit cu consultarea Comisiei.

eliminat

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).
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Or. en

Justificare

Întrucât procedurilor propuse aici le lipsește transparența și regulile clare, alineatul (1) ar 
trebui eliminat.

Amendamentul 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor deficiențe grave în
funcționarea sistemelor de guvernanță, 
Comisia poate solicita statului membru în 
cauză să pună în aplicare măsurile de 
remediere necesare, în conformitate cu un 
plan de acțiune care să conțină indicatori 
clari de progres și care urmează să fie 
stabilit cu consultarea Comisiei.

Comisia beneficiază de sprijinul 
Comitetului pentru fondurile agricole 
pentru a asigura schimbul de bune 
practici între statele membre cu privire la 
funcționarea sistemelor de guvernanță. 
Aceste schimburi țin seama de elementele 
incluse în rapoartele anuale emise de 
agențiile de plăți, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 8 alineatul (3) litera 
(c) punctul (ii) și de avizul organismului 
de certificare, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (1) litera (b).

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru nu 
prezintă sau nu pune în aplicare planul de 
acțiune menționat la alineatul (1) sau în 
cazul în care acest plan de acțiune este 
vădit insuficient pentru remedierea 
situației, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care suspendă 
plățile lunare menționate la articolul 19 
alineatul (3) sau plățile intermediare 
menționate la articolul 30.

În cazul unor deficiențe grave în 
funcționarea sistemelor de guvernanță, 
Comisia poate solicita statului membru în 
cauză să pună în aplicare măsurile de 
remediere necesare, în conformitate cu un 
plan de acțiune care să conțină indicatori 
clari de progres și care urmează să fie 
stabilit cu consultarea Comisiei. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care stabilește norme suplimentare privind 
elemente ale planurilor de acțiune și 
procedura de elaborare a planurilor de 
acțiune. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101
alineatul (3).
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Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru nu prezintă 
sau nu pune în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la articolul 
30.

În cazul în care statul membru nu prezintă 
sau nu pune în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta, după ce informează 
Parlamentul și Consiliul cu privire la 
acest aspect, acte de punere în aplicare prin 
care suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. fr

Amendamentul 525
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru nu prezintă 
sau nu pune în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) în mod 
nejustificat sau în cazul în care acest plan 
de acțiune este vădit insuficient pentru 
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Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

remedierea situației, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare prin care 
suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. en

Amendamentul 526
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru nu prezintă 
sau nu pune în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care statele membre nu prezintă 
sau nu pun în aplicare planul de acțiune 
menționat la alineatul (1) sau în cazul în 
care acest plan de acțiune este în mod clar 
contrar măsurilor necesare pentru 
remedierea situației, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare prin care 
suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. en

Justificare

Termenul „vădit insuficient” este ambiguu. Recomand cu insistență să fie reformulat; în caz 
contrar, va perpetua o doză destul de mare de incertitudine și de subiectivitate potențială.

Amendamentul 527
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea se aplică, în conformitate cu 
principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante efectuate de statul membru în 
care există deficiențe, pentru o perioadă 

Suspendarea se aplică, în conformitate cu 
principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante efectuate de statul membru în 
care există deficiențe grave, pentru o 
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care urmează a fi stabilită prin actele de 
punere în aplicare menționate la primul 
paragraf și care nu poate depăși 12 luni. 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru prelungirea perioadei 
respective cu perioade ulterioare de 
maximum 12 luni în total, dacă sunt 
îndeplinite în continuare condițiile pentru 
suspendare. Cuantumurile suspendate sunt 
luate în considerare la adoptarea actelor de 
punere în aplicare menționate la 
articolul 53.

perioadă care nu poate depăși 12 luni. 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru prelungirea perioadei 
respective cu perioade ulterioare de 
maximum 12 luni în total, dacă sunt 
îndeplinite în continuare condițiile pentru 
suspendare. Cuantumurile suspendate sunt 
luate în considerare la adoptarea actelor de 
punere în aplicare menționate la 
articolul 53.

Or. sl

Justificare

Cuvântul grav ar trebui repetat pentru a clarifica faptul că o astfel de suspendare poate avea 
loc numai în cazul în care sunt în joc deficiențe grave. De asemenea, Comisia nu este 
împuternicită să stabilească o perioadă de suspendare, astfel cum se menționează în primul 
paragraf. Competența în temeiul primului paragraf se limitează la elementele și procedurile 
de instituire a planului de acțiune. Prin urmare, referirea la primul paragraf ar trebui 
eliminată.

Amendamentul 528
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Actele de punere în aplicare 
prevăzute în prezentul articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 101 alineatul (2).

eliminat

Înainte de a adopta actele de punere în 
aplicare menționate la alineatul (2), 
Comisia informează statul membru în 
cauză în legătură cu intenția sa și solicită 
un răspuns din partea acestuia într-un 
termen care nu poate fi mai scurt de 30 de 
zile.

Actele de punere în aplicare prin care se 
stabilesc plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
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intermediare menționate la articolul 30 
țin cont de actele de punere în aplicare 
adoptate în temeiul primului paragraf din 
prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Întrucât procedurilor propuse aici le lipsește transparența și regulile clare, alineatul (3) ar 
trebui eliminat.

Amendamentul 529
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că plățile din 
cadrul intervențiilor și al măsurilor 
menționate la articolul 63 alineatul (2) se 
fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a 
anului calendaristic următor.

Statele membre se asigură că plățile din 
cadrul intervențiilor și al măsurilor 
menționate la articolul 63 alineatul (2) se 
fac în perioada 1 decembrie – 30 
decembrie a anului calendaristic următor.

Or. it

Amendamentul 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe și 
al măsurilor menționate la capitolul IV 
din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și, 
respectiv, la capitolul IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013;
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Or. en

Amendamentul 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 75 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

Or. en

Justificare

Dat fiind că ambele intervenții ale pilonului sunt cuprinse în același plan PAC, calendarele și 
proporțiile armonizate pentru avansuri între intervențiile constând în plăți directe și 
dezvoltarea rurală ar fi utile pentru obiectivul de simplificare.

Amendamentul 532
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 75 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

Or. ro

Amendamentul 533
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

(a) înaintea datei de 30 decembrie, să 
plătească avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

Or. it

Amendamentul 534
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înaintea datei de 1 decembrie, să 
plătească avansuri de până la 75 % în cazul 
sprijinului acordat în cadrul intervențiilor 
de dezvoltare rurală menționate la articolul 
63 alineatul (2).

(b) înaintea datei de 30 decembrie, să 
plătească avansuri de până la 75 % în cazul 
sprijinului acordat în cadrul intervențiilor 
de dezvoltare rurală menționate la articolul 
63 alineatul (2).

Or. it

Amendamentul 535
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot decide să 
plătească avansuri de până la 50 % în 
cadrul intervențiilor menționate la 
articolele 68 și 71 din Regulamentul (UE) 
nr. .../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

3. Statele membre pot decide să 
plătească:
(a) avansuri în cadrul intervențiilor 
menționate la articolele 43, 49, 52, 55, 57, 
60 din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC];
(b) avansuri de până la 50 % în cadrul 
intervențiilor menționate la articolele 68 și 
71 din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC].

Or. fr
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Justificare

Acest amendament propune restabilirea statu-quo-ului, deoarece programele sectoriale din 
cadrul OCP unică pot într-adevăr beneficia în prezent de avansuri care pot depăși procentul 
de 50

%.

Amendamentul 536
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 pentru completarea 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la intervențiile sau măsurile 
pentru care statele membre pot plăti 
avansuri.

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 pentru completarea 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la intervențiile sau măsurile 
pentru care statele membre pot plăti 
avansuri mai mari în cazuri de urgență.

Or. en

Justificare

Întrucât alineatul (2) prevede că avansurile trebuie să fie plătite de statele membre, prezentul 
articol ar trebui să confere Comisiei competența de a autoriza avansuri mai mari în cazuri de 
urgență.

Amendamentul 537
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri urgente, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare pentru 
soluționarea unor probleme specifice, în 
legătură cu aplicarea prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare pot 
deroga de la dispozițiile alineatului (2), dar 

În cazul unei crize cauzate de factori 
precum condițiile meteorologice sau 
condițiile de piață, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare pentru 
soluționarea unor probleme specifice, în 
legătură cu aplicarea prezentului articol. 
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numai în măsura și pentru perioada în care 
acest lucru este strict necesar.

Respectivele acte de punere în aplicare pot 
deroga de la dispozițiile alineatului (2), dar 
numai în măsura și pentru perioada în care 
acest lucru este strict necesar.

Or. en

Amendamentul 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri urgente, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare pentru 
soluționarea unor probleme specifice, în 
legătură cu aplicarea prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare pot 
deroga de la dispozițiile alineatului (2), dar 
numai în măsura și pentru perioada în care 
acest lucru este strict necesar.

În cazuri urgente, Comisia poate adopta cât 
de repede posibil acte de punere în aplicare 
pentru soluționarea unor probleme 
specifice, în legătură cu aplicarea 
prezentului articol. Respectivele acte de 
punere în aplicare pot deroga de la 
dispozițiile alineatului (2), dar numai în 
măsura și pentru perioada în care acest 
lucru este strict necesar.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de acționa cât de repede posibil în situații de criză este foarte importantă. Nu ar 
trebui să existe nicio întârziere sau incertitudine pentru statele membre și beneficiari, cu 
scopul de a-i ajuta pe fermieri și de a le ușura situația.

Amendamentul 539
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile corespunzătoare 
sancțiunilor aplicate în conformitate cu 
normele privind condiționalitatea, astfel 
cum se prevede la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 

eliminat
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[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], în ceea ce privește 
cheltuielile din cadrul FEGA;

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a reține 100 % din cuantumurile reducerilor 
și excluderilor, cu condiția ca bugetul relevant să fie investit în intervenții benefice mediului 
și/sau climei, cum ar fi programele ecologice sau măsurile în materie de agromediu și climă. 
Un sistem în care bugetul recuperat de statele membre este reținut doar până la 20 % este în 
detrimentul obiectivelor climatice și de mediu din noua PAC.

Amendamentul 540
Jan Huitema

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile corespunzătoare 
sancțiunilor aplicate în conformitate cu 
normele privind condiționalitatea, astfel 
cum se prevede la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], în ceea ce privește 
cheltuielile din cadrul FEGA;

eliminat

Or. en

Amendamentul 541
Jean Arthuis

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc la bugetul Uniunii și, în caz de 
reutilizare, se utilizează exclusiv pentru 
finanțarea cheltuielilor FEGA sau FEADR.

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc la bugetul Uniunii și, în caz de 
reutilizare, se utilizează exclusiv pentru 
finanțarea cheltuielilor FEGA sau , 
respectiv, FEADR și acoperă în mod 
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preponderent rezerva pentru agricultură 
instituită în cadrul FEGA în limitele 
prevăzute la articolul 14.

Or. en

Amendamentul 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc la bugetul Uniunii și , în caz de 
reutilizare, se utilizează exclusiv pentru 
finanțarea cheltuielilor FEGA sau FEADR.

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc în bugetul Uniunii și se 
utilizează exclusiv pentru finanțarea 
cheltuielilor FEGA sau , respectiv FEADR
și acoperă în mod preponderent rezerva 
pentru agricultură instituită în cadrul 
FEGA în limitele prevăzute la articolul 
14.

Or. en

Amendamentul 543
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc la bugetul Uniunii și , în caz de 
reutilizare, se utilizează exclusiv pentru 
finanțarea cheltuielilor FEGA sau FEADR.

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc în bugetul Uniunii și se 
utilizează exclusiv pentru finanțarea 
cheltuielilor FEGA sau , respectiv FEADR, 
și acoperă în mod preponderent rezerva 
pentru agricultură instituită în cadrul 
FEGA în limitele prevăzute la articolul 
14.

Or. en
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Amendamentul 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat

Măsuri privind informarea

1.

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, 
punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și 
de a sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a 
reda consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.

Sunt furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare atât în 
interiorul Uniunii, cât și în afara ei.

2.

Măsurile menționate la alineatul (1) pot 
fi:

(a) programe anuale de lucru sau alte 
măsuri specifice prezentate de părți terțe;

(b) activități puse în aplicare la inițiativa 
Comisiei.

Măsurile impuse de lege sau măsurile 
care primesc deja finanțare în temeiul 
unei alte acțiuni a Uniunii sunt excluse.

În vederea punerii în aplicare a 
activităților menționate la primul 
paragraf litera (b), Comisia poate fi 
asistată de experți externi.

Măsurile menționate la primul paragraf 
contribuie, de asemenea, la asigurarea 
comunicării instituționale a priorităților 
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politice ale Uniunii, în măsura în care 
aceste priorități sunt legate de obiectivele 
generale ale prezentului regulament.

3. Comisia publică o dată pe an o cerere 
de propuneri, respectând condițiile 
prevăzute de Regulamentul financiar.

4. Măsurile preconizate și întreprinse în 
temeiul prezentului articol sunt notificate 
comitetului menționat la articolul 101 
alineatul (1).

5. La fiecare doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la aplicarea 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Sunt de părere că articolul 44 trebuie mutat după articolul 6 ca un nou articol al acestui 
capitol.

Amendamentul 545
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc la bugetul Uniunii și, în caz de 
reutilizare, se utilizează exclusiv pentru 
finanțarea cheltuielilor FEGA sau FEADR.

2. Sumele menționate la alineatul (1) 
se plătesc la bugetul Uniunii și se utilizează 
exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor 
FEGA sau FEADR și contribuie în mod 
prioritar la rezerva pentru agricultură 
prevăzută în cadrul FEGA în limitele 
stabilite la articolul 14.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că veniturile alocate sunt utilizate exclusiv 
pentru a finanța cheltuielile PAC și pentru a contribui în mod prioritar la rezerva pentru 
agricultură, în limitele stabilite la articolul 14.



PE630.688v01-00 134/180 AM\1170200RO.docx

RO

Amendamentul 546
Miguel Viegas

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, 
punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și 
de a sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.

Diseminarea de informații finanțate în 
temeiul articolului 7 litera (e) are drept 
obiectiv, mai ales, să ajute la explicarea, 
punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și 
de a sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alți agenți ai lumii
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, de a sensibiliza părțile 
interesate și publicul în general în 
legătură cu provocările actuale din 
agricultură și cu alimentele în zona de 
tranziție agroecologică către sistemele 
alimentare sustenabile, precum și de a 
ajuta cetățenii să îl înțeleagă. Trebuie 
furnizate informații consistente, obiective 
și cuprinzătoare în interiorul și în 
exteriorul Uniunii, prin intermediul 
elaborării unui plan de comunicare sub 
rezerva informațiilor și a participării 
publicului.

Or. pt

Amendamentul 547
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, punerea 
în aplicare și dezvoltarea PAC și de a 

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, punerea 
în aplicare și dezvoltarea PAC și de a 
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sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a promova modelul european
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.

sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, inclusiv 
impactul său asupra climei, a mediului și 
a dezvoltării atât în interiorul, cât și în 
exteriorul Uniunii. Acest lucru are scopul
de a informa cetățenii în legătură cu 
provocările întâmpinate, inclusiv crizele, 
prin campanii de informare imparțiale, 
bazate pe dovezi și obiective, de a informa 
fermierii și alte părți interesate și care își 
desfășoară activitatea în zonele rurale și de 
a promova tranziția către un model de 
agricultură sustenabil al UE, precum și de 
a ajuta cetățenii să îl înțeleagă.

Or. en

Justificare

Campaniile de informare ar trebui să includă implicațiile politicii PAC asupra climei, 
mediului și dezvoltării, pentru a informa mai bine consumatorii, fermierii și alte părți cu 
privire la efectele externe ale politicii agricole a UE, precum și cu privire la contribuțiile sale 
la probleme globale, cum ar fi schimbările climatice. Nu ar trebui să se consacre fonduri UE 
unei publicități pro PAC care ar putea să fie părtinitoare, nefondată și neevaluată inter 
pares.

Amendamentul 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, punerea 
în aplicare și dezvoltarea PAC și de a 
sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales
scopul de a contribui la explicarea, punerea 
în aplicare și dezvoltarea PAC și de a 
sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a sensibiliza grupurile de 
interese și publicul în general cu privire la 
provocările actuale din domeniul 
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agriculturii și al alimentației legate de 
tranziția agroecologică către sisteme 
alimentare durabile, precum și de a ajuta 
cetățenii să le înțeleagă.

Or. es

Amendamentul 549
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, punerea 
în aplicare și dezvoltarea PAC și de a 
sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, punerea 
în aplicare și dezvoltarea PAC și de a 
sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a ajuta cetățenii să îl înțeleagă, 
precum și de a crește gradul de 
sensibilizare cu privire la provocările de 
mediu, inclusiv bunăstarea animală, și la 
necesitatea unei tranziții către sisteme 
alimentare și agricole sustenabile în 
Uniune.

Or. en

Justificare

Este important ca aceste instrumente să poată fi folosite nu numai pentru a promova PAC, ci 
și pentru a explica provocările de mediu legate de aceasta.

Amendamentul 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare atât în interiorul 
Uniunii, cât și în afara ei.

Sunt furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare prin intermediul 
elaborării unui plan de comunicare care 
face obiectul informării și participării 
publicului.

Or. es

Amendamentul 551
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. La fiecare doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cu privire la aplicarea prezentului 
articol.

5. La fiecare doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cu privire la aplicarea prezentului 
articol, în conformitate cu articolul 7.

Or. sl

Amendamentul 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. La fiecare doi ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport cu privire la aplicarea 
prezentului articol.

5. În fiecare an, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cu privire la aplicarea prezentului 
articol.

Or. fr

Amendamentul 553
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
în vederea completării prezentului 
regulament în ceea ce privește condițiile 
în care trebuie compensate anumite tipuri 
de cheltuieli și venituri în cadrul 
fondurilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Competențele delegate ar trebui menținute la minimum și nu ar trebui să aducă atingere 
procedurilor deja stabilite de statele membre, care acționează în conformitate cu dispozițiile 
din reglementările de bază.

Amendamentul 554
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 în 
vederea completării prezentului regulament 
în ceea ce privește condițiile în care trebuie 
compensate anumite tipuri de cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 în 
vederea completării prezentului regulament 
în ceea ce privește condițiile referitoare la 
detaliile declarațiilor de cheltuieli în care 
trebuie compensate anumite tipuri de 
cheltuieli și venituri în cadrul fondurilor.

Or. sl

Justificare

Împuternicirea propusă este prea extinsă. Aceasta ar trebui să fie limitată, de exemplu, la 
declarațiile de cheltuieli; în caz contrar, împuternicirea ar preveni toate cheltuielile aferente 
măsurilor de ajutor în cadrul unui plan strategic PAC aprobat.
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Amendamentul 555
Elsi Katainen

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 în 
vederea completării prezentului regulament 
în ceea ce privește condițiile în care
trebuie compensate anumite tipuri de 
cheltuieli și venituri în cadrul fondurilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 în 
vederea completării prezentului regulament 
în ceea ce privește condițiile de furnizare a 
unor informații în declarațiile de 
cheltuieli pe baza cărora trebuie 
compensate anumite tipuri de cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor.

Or. en

Justificare

Această împuternicire este prea extinsă - ea ar trebui să fie limitată, de exemplu, la condițiile 
declarației de cheltuieli; în caz contrar, împuternicirea ar permite împiedicarea tuturor 
cheltuielilor aferente măsurilor de ajutor dintr-un plan strategic din cadrul PAC aprobat.

Amendamentul 556
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 127 din 
Regulamentul financiar, Comisia obține 
asigurări pe baza activității desfășurate de 
organismele de certificare menționate la 
articolul 11 din prezentul regulament, cu 
excepția cazului în care aceasta a 
informat statul membru că nu poate să se 
bazeze pe activitatea organismului de 
certificare pentru un anumit exercițiu 
financiar și va ține seama de acest aspect 
în momentul evaluării riscurilor și a 
necesității auditurilor Comisiei în statul 
membru în cauză.

eliminat



PE630.688v01-00 140/180 AM\1170200RO.docx

RO

Or. de

Justificare

Deși trebuie salutat principiul auditului unic, a cărui aplicare ar contribui la reducerea 
necesară a sarcinii administrative generate de măsurile de audit și, în special, la reducerea 
sarcinilor generate de auditurile multiple asupra beneficiarilor, din propunerea de 
regulament lipsește totuși norma cu privire la obligația Comisiei de a se baza pe activitatea 
de audit a organismului de certificare în cazul în care această activitate este fiabilă (în 
prezent, dispoziția în cauză are numai un caracter facultativ). Textul articolului 46 din 
Regulamentul orizontal ar trebui adaptat în conformitate cu sistemul de reglementare a 
fondurilor structurale.

Amendamentul 557
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 127 din Regulamentul 
financiar, Comisia obține asigurări pe baza 
activității desfășurate de organismele de 
certificare menționate la articolul 11 din 
prezentul regulament, cu excepția cazului 
în care aceasta a informat statul membru 
că nu poate să se bazeze pe activitatea 
organismului de certificare pentru un 
anumit exercițiu financiar și va ține 
seama de acest aspect în momentul 
evaluării riscurilor și a necesității 
auditurilor Comisiei în statul membru în 
cauză.

În sensul articolului 127 din Regulamentul 
financiar, Comisia obține asigurări pe baza 
activității desfășurate de organismele de 
certificare menționate la articolul 11 din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Articolul 127 din Regulamentul financiar prevede că, în cazul în care un auditor independent 
a realizat un audit bazat pe standarde acceptate la nivel internațional, care oferă o asigurare 
rezonabilă, respectivul audit stă la baza asigurării generale, cu condiția să existe suficiente 
dovezi privind independența și competența auditorului. Este vorba despre așa-numita 
abordare a auditului unic. Nu este nevoie de norme suplimentare legate de acest subiect în 
legislația sectorială.
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Amendamentul 558
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La efectuarea auditurilor, Comisia și 
organismele de certificare trebuie să țină 
seama în mod corespunzător de principiile 
auditului unic și proporționalității în 
raport cu nivelul de risc pentru bugetul 
Uniunii. Acestea trebuie să evite repetarea 
auditurilor pentru aceleași cheltuieli 
declarate Comisiei, pentru a minimiza 
costul controalelor de gestiune și al 
auditurilor și sarcina administrativă 
asupra beneficiarilor. Pentru programele 
în cazul cărora Comisia ajunge la 
concluzia că opinia organismului de 
certificare este fiabilă, auditurile proprii 
ale Comisiei se limitează la auditarea 
activității organismului de certificare.

Or. de

Justificare

Deși trebuie salutat principiul auditului unic, a cărui aplicare ar contribui la reducerea 
necesară a sarcinii administrative generate de măsurile de audit și, în special, la reducerea 
sarcinilor generate de auditurile multiple asupra beneficiarilor, din propunerea de 
regulament lipsește totuși norma cu privire la obligația Comisiei de a se baza pe activitatea 
de audit a organismului de certificare în cazul în care această activitate este fiabilă (în 
prezent, dispoziția în cauză are numai un caracter facultativ). Textul articolului 46 din 
Regulamentul orizontal ar trebui adaptat în conformitate cu sistemul de reglementare a 
fondurilor structurale.

Amendamentul 559
Elsi Katainen

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere controalelor efectuate 
de statele membre în temeiul actelor cu 
putere de lege și actelor administrative 

Fără a aduce atingere controalelor efectuate 
de statele membre în temeiul actelor cu 
putere de lege și actelor administrative 
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naționale sau al dispozițiilor articolului 287 
din tratat sau vreunui control organizat în 
temeiul articolului 322 din tratat sau în 
temeiul Regulamentului (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului, Comisia poate 
organiza controale în statele membre, 
pentru a verifica în special:

naționale sau al dispozițiilor articolului 287 
din tratat sau vreunui control organizat în 
temeiul articolului 322 din tratat sau în 
temeiul Regulamentului (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului, Comisia poate 
organiza controale în statele membre, cu 
excepția condiționalității, pentru a verifica 
în special:

Or. en

Justificare

Procedurile și normele instituite privind controalele se referă la condiționalitate, inclusiv la 
extinderea controalelor la beneficiarul final, ceea ce este contrar spiritului de simplificare. 
Ar trebui să se precizeze în mod clar în acest articol că nu se face referire la condiționalitate.

Amendamentul 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă cheltuielile care intră sub 
incidența articolului 5 alineatul (2) și a 
articolului 6 și care corespund 
intervențiilor menționate în Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC] corespund unei 
realizări, astfel cum s-a raportat în 
raportul anual de performanță;

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu dorința raportorului de a monitoriza performanța 
exclusiv multianual și, prin urmare, de a elimina monitorizarea anuală a realizărilor.

Amendamentul 561
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă cheltuielile care intră sub 
incidența articolului 5 alineatul (2) și a 
articolului 6 și care corespund 
intervențiilor menționate în Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC] corespund unei 
realizări, astfel cum s-a raportat în raportul 
anual de performanță;

(b) dacă cheltuielile care intră sub 
incidența articolului 5 alineatul (2) și a 
articolului 6 și care corespund 
intervențiilor menționate în Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC] corespund unei 
realizări, astfel cum s-a raportat în raportul 
trienal de performanță;

Or. en

Amendamentul 562
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă activitatea organismului de 
certificare este efectuată în conformitate 
cu articolul 11 și în sensul secțiunii 2 din 
prezentul capitol;

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (c) de la articolul 47 ar trebui eliminată întrucât permite Comisiei să efectueze o gamă 
largă de audituri care se referă la punerea în aplicare a planurilor strategice naționale din 
cadrul PAC. Acest lucru este contrar abordării bazate pe un singur audit și este sursă de 
incertitudine.

Amendamentul 563
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care s-a stabilit că există 
deficiențe grave în cadrul sistemului de 
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guvernanță al statului membru, 
controalele Comisiei pot fi extinse la 
verificarea existenței documentelor 
justificative necesare, a concordanței 
acestora și a condițiilor în care sunt 
efectuate și verificate cheltuielile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) și la 
articolul 6 și care corespund intervențiilor 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC];

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că, în cazul unor deficiențe grave în cadrul 
sistemului de guvernanță al statului membru, Comisia poate efectua controale care pot merge 
până la verificarea existenței documentelor justificative necesare, a concordanței acestora și 
a condițiilor în care sunt efectuate și verificate cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul 
(2) și la articolul 6 și care corespund intervențiilor menționate în Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile strategice PAC].

Amendamentul 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre au întotdeauna 
posibilitatea de a se opune unui control; 
în această situație este necesar să se 
înființeze un comitet de conciliere. În 
cazul unor controale repetate sau în cazul 
în care unul dintre acestea este vădit 
disproporționat, statul membru în cauză 
poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene pentru a pune capăt acestei 
ilegalități.

Or. fr

Amendamentul 565
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei informațiile referitoare la 
neregulile în sensul Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 2988/95 și celelalte cazuri de 
nerespectare a condițiilor stabilite de 
statele membre în planul strategic PAC, 
cazurile de presupusă fraudă constatate, 
precum și informațiile referitoare la 
măsurile luate în temeiul secțiunii 3 din 
prezentul capitol în vederea recuperării 
plăților necuvenite legate de neregulile și 
fraudele respective.

3. Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei și a cetățenilor lor informațiile 
referitoare la neregulile în sensul 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 2988/95 
și celelalte cazuri de nerespectare a 
condițiilor stabilite de statele membre în 
planul strategic PAC, cazurile de presupusă 
fraudă constatate, precum și informațiile 
referitoare la măsurile luate în temeiul 
secțiunii 3 din prezentul capitol în vederea 
recuperării plăților necuvenite legate de 
neregulile și fraudele respective. Comisia 
compilează respectivele informații și 
elaborează rapoarte multianuale în acest 
sens, care sunt, de asemenea, puse la 
dispoziția publicului.

Or. es

Amendamentul 566
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei informațiile referitoare la 
neregulile în sensul Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 2988/95 și celelalte cazuri de
nerespectare a condițiilor stabilite de 
statele membre în planul strategic PAC, 
cazurile de presupusă fraudă constatate, 
precum și informațiile referitoare la 
măsurile luate în temeiul secțiunii 3 din 
prezentul capitol în vederea recuperării 
plăților necuvenite legate de neregulile și 
fraudele respective.

3. Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei informațiile referitoare la 
neregulile în sensul Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 2988/95 și celelalte cazuri de 
nerespectare a condițiilor stabilite de 
statele membre în planul strategic PAC, 
cazurile de presupusă fraudă constatate, 
precum și informațiile referitoare la 
măsurile luate în temeiul secțiunii 3 din 
prezentul capitol în vederea recuperării 
plăților necuvenite legate de neregulile și 
fraudele respective. Comisia va rezuma 
aceste informații și va elabora rapoarte 
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multianuale care vor fi făcute publice și, 
de asemenea, comunicate Parlamentului 
European.

Or. en

Justificare

Este important ca publicul și Parlamentul să fie la curent cu neregulile și cu cazurile de 
nerespectare a conformității.

Amendamentul 567
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei informațiile referitoare la 
neregulile în sensul Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 2988/95 și celelalte cazuri de 
nerespectare a condițiilor stabilite de 
statele membre în planul strategic PAC, 
cazurile de presupusă fraudă constatate, 
precum și informațiile referitoare la 
măsurile luate în temeiul secțiunii 3 din 
prezentul capitol în vederea recuperării 
plăților necuvenite legate de neregulile și 
fraudele respective.

3. Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei informațiile referitoare la 
neregulile în sensul Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 2988/95 și celelalte cazuri de 
nerespectare a condițiilor stabilite de 
statele membre în planul strategic PAC, 
cazurile de presupusă fraudă constatate, 
precum și informațiile referitoare la 
măsurile luate în temeiul secțiunii 3 din 
prezentul capitol în vederea recuperării 
plăților necuvenite legate de neregulile și 
fraudele respective. Comisia va rezuma 
aceste informații și va publica rapoarte 
multianuale, pe care le va comunica 
Parlamentului European.

Or. en

Justificare

Acest lucru este în conformitate cu principiul transparenței și vine în continuarea rolului de 
control al Parlamentului European, astfel cum este exercitat de Comisia pentru control 
bugetar CONT.

Amendamentul 568
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 100, în vederea completării 
prezentului regulament cu obligațiile 
specifice pe care trebuie să le 
îndeplinească statele membre în temeiul 
prezentului capitol și în special cu 
normele privind criteriile de stabilire a 
neregulilor în sensul Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 2988/95 și a celorlalte 
cazuri de nerespectare a condițiilor 
stabilite de statele membre în planul 
strategic PAC, care trebuie raportate și a 
datelor care trebuie furnizate.

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât se dorește să se renunțe la reglementarea și controlul în detaliu al nerespectării 
conformității, consider că doar unele principii generale privind neregulile și neconformitatea 
ar trebui prevăzute în prezentul regulament, restul fiind lăsat în seama statelor membre.

Amendamentul 569
Elsi Katainen

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 100, în vederea completării 
prezentului regulament cu obligațiile 
specifice pe care trebuie să le 
îndeplinească statele membre în temeiul 
prezentului capitol și în special cu 
normele privind criteriile de stabilire a 
neregulilor în sensul Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 2988/95 și a celorlalte 
cazuri de nerespectare a condițiilor 

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 100, în vederea completării 
prezentului regulament în ceea ce privește 
datele care trebuie furnizate pentru 
misiunile OLAF.
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stabilite de statele membre în planul 
strategic PAC, care trebuie raportate și a
datelor care trebuie furnizate.

Or. en

Justificare

În acest articol, delegarea de competențe ar trebui să fie mai detaliată în locul formulării 
actuale „obligații specifice”. În locul sintagmei „acte delegate cu obligații specifice”, 
delegarea de competențe ar trebui să fie prezentată mai clar. Dacă este vorba despre 
informații care trebuie furnizate către OLAF, acest lucru este posibil. Definirea neregulilor 
ar trebui să fie, de asemenea, lăsată în seama statelor membre pentru a garanta 
subsidiaritatea. Noua legislație ar trebui să recunoască responsabilitatea statelor membre în 
ceea ce privește utilizarea responsabilă a fondurilor și a sancțiunilor. Competențele trebuie 
să fie strict limitate și precise.

Amendamentul 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective 
vizează exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate și 
nu aduc atingere conținutului actelor de 
punere în aplicare adoptate ulterior în 
temeiul articolelor 52 și 53.

Actele de punere în aplicare respective 
vizează exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate și 
nu aduc atingere conținutului actelor de 
punere în aplicare adoptate ulterior în 
temeiul articolului 53.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu dorința raportorului de a monitoriza performanța 
exclusiv multianual și, prin urmare, de a elimina monitorizarea anuală a realizărilor. Așadar, 
este normal să se elimine trimiterea la acest articol care conține normele privind verificarea 
anuală a performanței întrucât această verificare nu se mai realizează, iar această trimitere 
nu mai este necesară.

Amendamentul 571
Matt Carthy

Propunere de regulament
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Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare
prin care stabilește norme privind 
verificarea conturilor prevăzută la alineatul 
(1) în ceea ce privește măsurile care trebuie 
luate în legătură cu adoptarea actelor de 
punere în aplicare menționate la alineatul 
(1) al doilea paragraf și cu punerea în 
aplicare a acestora, inclusiv schimbul de 
informații dintre Comisie și statele membre 
și termenele care trebuie respectate.

Comisia adoptă acte delegate prin care 
stabilește norme privind verificarea 
conturilor prevăzută la alineatul (1) în ceea 
ce privește măsurile care trebuie luate în 
legătură cu adoptarea actelor de punere în 
aplicare menționate la alineatul (1) al 
doilea paragraf și cu punerea în aplicare a 
acestora, inclusiv schimbul de informații 
dintre Comisie și statele membre și 
termenele care trebuie respectate.

Or. en

Amendamentul 572
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52 eliminat

Verificarea anuală a performanței

1.

În cazul în care cheltuielile menționate la 
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articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6, 
care corespund intervențiilor menționate 
în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] nu corespund unei 
realizări, astfel cum s-a raportat în 
raportul anual de performanță, Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare până la 
data de 15 octombrie a anului următor 
exercițiului bugetar în cauză prin care 
stabilește cuantumurile care fac obiectul 
unor reduceri în ceea ce privește 
finanțarea din partea Uniunii. Actele de 
punere în aplicare respective nu aduc 
atingere conținutului actelor de punere în 
aplicare adoptate ulterior în temeiul 
articolului 53 din prezentul regulament.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2).

2. Comisia evaluează cuantumurile care 
trebuie reduse pe baza diferenței dintre 
cheltuielile anuale declarate pentru o 
intervenție și cuantumul corespunzător 
realizării raportate relevante, în 
conformitate cu planul strategic național 
din cadrul PAC și ținând cont de 
justificările prezentate de statul membru.

3. Înainte de adoptarea actului de punere 
în aplicare menționat la alineatul (1), 
Comisia oferă statului membru 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
și de a justifica diferențele.

4. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 în vederea completării 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la criteriile pentru justificările 
statelor membre și metodologia și 
criteriile de aplicare a reducerilor.

5.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește norme privind 
măsurile care trebuie luate în legătură cu 
adoptarea actului de punere în aplicare 
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menționat la alineatul (1) și cu punerea în 
aplicare a acestuia, inclusiv schimbul de 
informații dintre Comisie și statele 
membre, procedura și termenele care 
trebuie respectate.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu dorința raportorului de a monitoriza performanța 
exclusiv multianual și, prin urmare, de a elimina monitorizarea anuală a realizărilor. Așadar, 
este normal să se elimine acest articol care conține normele privind verificarea anuală a 
performanței. Întrucât această verificare nu se mai realizează, acest articol nu mai este 
necesar.

Amendamentul 574
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 52 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

52 Verificarea anuală a performanței 52 Verificarea performanței

Or. en

Justificare

În mod similar cu alte fonduri ale UE, Comisia Europeană propune, de asemenea, în acest 
proiect juridic, obligația raportării anuale pentru statele membre ale UE și a verificării 
anuale a performanței de către Comisie. Nu pot sprijini acest nou element, deoarece 
administrațiile naționale și regionale nu ar fi în măsură să colecteze și să trieze datele 
necesare pentru rapoartele anuale de performanță. Rapoartele trienale (din trei în trei ani) ar 
fi mult mai fezabile; astfel, ar fi asigurate punctualitatea și credibilitatea rapoartelor.

Amendamentul 575
Norbert Erdős

Propunere de regulament
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Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care cheltuielile menționate la 
articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6, 
care corespund intervențiilor menționate în 
titlul III din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] nu corespund unei realizări, astfel 
cum s-a raportat în raportul anual de 
performanță, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare până la data de 15 
octombrie a anului următor exercițiului 
bugetar în cauză prin care stabilește 
cuantumurile care fac obiectul unor 
reduceri în ceea ce privește finanțarea din 
partea Uniunii. Actele de punere în aplicare 
respective nu aduc atingere conținutului 
actelor de punere în aplicare adoptate 
ulterior în temeiul articolului 53 din 
prezentul regulament.

În cazul în care cheltuielile menționate la 
articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6, 
care corespund intervențiilor menționate în 
titlul III din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] nu reprezintă 50 % din realizarea 
corespunzătoare, astfel cum s-a raportat în 
raportul de performanță, Comisia inițiază 
imediat discuții tehnice cu autoritatea 
relevantă a statului membru respectiv în 
vederea identificării unei soluții comune 
pentru o remediere fără sincope a 
situației. Dacă nu se ajunge la o concluzie 
în termen de șase luni, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare până la 
data de 15 octombrie a anului următor 
exercițiului bugetar în cauză prin care 
stabilește cuantumurile care fac obiectul 
unor reduceri în ceea ce privește finanțarea 
din partea Uniunii. Actele de punere în 
aplicare respective nu aduc atingere 
conținutului actelor de punere în aplicare 
adoptate ulterior în temeiul articolului 53 
din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Nu este indicat niciun prag în cazul în care sunt omise realizări, făcând posibile cazuri de 
reduceri importante. Textul trebuie să fie clarificat sau eliminat.

Amendamentul 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care cheltuielile menționate la 
articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6, 
care corespund intervențiilor menționate în 
titlul III din Regulamentul (UE) nr. .../... 

În cazul în care cheltuielile menționate la 
articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6, 
care corespund intervențiilor menționate în 
titlul III din Regulamentul (UE) nr. .../... 
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[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] nu corespund unei realizări, astfel 
cum s-a raportat în raportul anual de 
performanță, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare până la data de 15 
octombrie a anului următor exercițiului 
bugetar în cauză prin care stabilește 
cuantumurile care fac obiectul unor 
reduceri în ceea ce privește finanțarea din 
partea Uniunii. Actele de punere în aplicare 
respective nu aduc atingere conținutului 
actelor de punere în aplicare adoptate 
ulterior în temeiul articolului 53 din 
prezentul regulament.

[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] nu corespund unei realizări, astfel 
cum s-a raportat în raportul anual cu 
privire la realizările obținute prevăzut la 
articolul 8 alineatul (3) litera (b), Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare până la 
data de 15 octombrie a anului următor 
exercițiului bugetar în cauză prin care 
stabilește cuantumurile care fac obiectul 
unor reduceri în ceea ce privește finanțarea 
din partea Uniunii. Actele de punere în 
aplicare respective nu aduc atingere 
conținutului actelor de punere în aplicare 
adoptate ulterior în temeiul articolului 53 
din prezentul regulament.

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 577
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 578
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101
alineatul (2). Comisia informează statul 
membru în cauză în legătură cu intenția 
sa și acordă statului membru posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile în termen de 
cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de a 
prezenta proiectul de act de punere în 
aplicare, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
182/2011.

Or. en

Amendamentul 579
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2). Comisia informează statul 
membru în cauză în legătură cu intenția 
sa și acordă acestuia un termen pentru a-
și prezenta observațiile; termenul de 
prezentare a observațiilor nu poate depăși 
30 de zile înainte ca Comisia să prezinte 
proiectul de act de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care trebuie reduse pe baza diferenței 
dintre cheltuielile anuale declarate pentru o 
intervenție și cuantumul corespunzător 
realizării raportate relevante, în 
conformitate cu planul strategic național 
din cadrul PAC și ținând cont de 
justificările prezentate de statul membru.

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care trebuie reduse pe baza diferenței 
dintre cheltuielile anuale declarate pentru o 
intervenție și cuantumul corespunzător 
realizării raportate relevante, în 
conformitate cu planul strategic național 
din cadrul PAC și ținând cont de 
justificările prezentate de statul membru. 
Reducerile vor afecta doar cheltuielile 
declarate pentru intervenție și care nu au 
o realizare corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 581
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Înainte de adoptarea actului de 
punere în aplicare menționat la alineatul 
(1), Comisia oferă statului membru 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile și 
de a justifica diferențele.

3. Înainte de adoptarea actului de 
punere în aplicare menționat la alineatul 
(1), Comisia oferă statului membru 
posibilități de a-și prezenta observațiile, de 
a justifica diferențele și de a purta discuții 
tehnice la nivel de experți cu Comisia în 
termen de șase luni.

Or. en

Justificare

Este nevoie de un termen adecvat pentru a purta discuții productive și pentru a ajunge la 
acorduri ferme privind chestiunile dezbătute.

Amendamentul 582
Norbert Erdős

Propunere de regulament
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Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 în vederea completării 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la criteriile pentru justificările 
statelor membre și metodologia și 
criteriile de aplicare a reducerilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare și conținutul delegării nu sunt clare, întreaga procedură implică riscuri 
potențiale incalculabile, chiar dacă performanța generală a punerii în aplicare este 
satisfăcătoare.

Amendamentul 583
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 în vederea completării 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la criteriile pentru justificările 
statelor membre și metodologia și 
criteriile de aplicare a reducerilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 584
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5a. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
privire la aplicarea prezentului articol.

Or. sl

Justificare

Întrucât noul model de realizare a PAC se bazează pe performanță și ar putea declanșa 
corecții financiare, Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie informate periodic cu privire la 
punerea în aplicare a anumitor dispoziții.

Amendamentul 585
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Introducerea unei verificări anuale a performanței și menținerea procedurii de conformitate 
duc la o situație mai complicată și mai riscantă din punct de vedere financiar pentru statele 
membre; prin urmare, se aplică fie o abordare bazată pe performanță, fie o abordare bazată 
pe conformitate în locul unui sistem mixt. Articolul 53 trebuie eliminat sau reformulat în 
întregime.

Amendamentul 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul alineatul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a

Dispoziții comune

1. Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a altor cazuri de 
neconformitate a beneficiarilor, statele 
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membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de 18 luni după ce 
un raport de control sau un document 
similar care semnalează apariția unei 
astfel de nereguli a fost aprobat și, după 
caz, primit de agenția de plăți sau de 
organismul responsabil de recuperare. 
Cuantumurile corespunzătoare sunt 
înregistrate în momentul prezentării 
cererii de recuperare în registrul 
debitorilor al agenției de plăți.

2. Dacă recuperarea nu s-a produs în 
termen de patru ani de la data solicitării 
de recuperare sau în termen de opt ani de 
la inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, 50 % din consecințele 
financiare ale nerecuperării sunt 
suportate de statele membre în cauză, iar 
50 % de la bugetul Uniunii, fără a se 
aduce atingere cerinței ca statul membru 
în cauză să continue în mod obligatoriu 
procedurile de recuperare în conformitate 
cu articolul 58.

În cazul în care, în contextul procedurii 
de recuperare, se constată, printr-un 
instrument administrativ sau juridic cu 
caracter definitiv, absența oricărei 
nereguli, statul membru în cauză declară 
drept cheltuială în cadrul fondurilor 
sarcina financiară ce îi revine în temeiul 
primului paragraf.

Cu toate acestea, în cazul în care, din 
motive care nu pot fi imputabile statului 
membru în cauză, recuperarea nu poate 
avea loc în termenul precizat la primul 
paragraf, iar cuantumul care trebuie 
recuperat depășește 1 milion de euro, 
Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenul cu o 
perioadă de cel mult jumătate din durata 
inițială.

3. Pe baza unor motive justificate 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu continue procedurile de recuperare. 
O decizie în acest sens poate fi luată 
numai în următoarele situații:
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(a) în cazul în care costurile deja 
efectuate și cele estimate a fi efectuate 
depășesc valoarea care trebuie 
recuperată, această condiție fiind 
considerată a fi fost îndeplinită dacă:

(i) cuantumul care trebuie recuperat de la 
beneficiar în contextul unei plăți 
individuale pentru o schemă de ajutor sau 
o măsură de sprijin, fără a include 
dobânda aferentă, nu depășește 100 EUR; 
sau

(ii) cuantumul care trebuie recuperat de 
la beneficiar în contextul unei plăți 
individuale pentru o schemă de ajutor sau 
o măsură de sprijin, fără a include 
dobânda aferentă, se situează între 100 
EUR și 250 EUR, iar statul membru vizat 
aplică un prag egal sau mai înalt decât 
cuantumul care trebuie recuperat în 
conformitate cu dreptul său intern pentru 
neplata datoriilor naționale.

(b) în cazul în care recuperarea se 
dovedește imposibilă din cauza 
insolvenței, înregistrată și recunoscută 
prin dreptul intern, a debitorului sau a 
persoanelor juridic responsabile pentru 
neregulă.

În cazul în care decizia menționată la 
primul paragraf al prezentului alineat este 
luată înainte ca suma restantă să facă 
obiectul normelor menționate la 
alineatul (2), consecința financiară a 
nerecuperării este suportată de la bugetul 
Uniunii.

4. Statul membru în cauză introduce în 
conturile anuale trimise Comisiei în 
temeiul articolului 8 alineatul (3) litera 
(a) sumele ce vor fi suportate de statul 
membru în temeiul alineatului (2) din 
prezentul articol. Comisia controlează 
dacă s-a făcut acest lucru și efectuează 
orice ajustare necesară ca urmare a 
adoptării actului de punere în aplicare 
menționat la articolul 51.

5. Cu condiția respectării procedurii 
stabilite la articolul 53 alineatul (3), 
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Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care să excludă de la 
finanțarea din partea Uniunii sumele 
imputate bugetului Uniunii, în 
următoarele cazuri:

(a) dacă statul membru nu a respectat 
termenele menționate la alineatul (1);

(b) dacă consideră că decizia de a nu 
continua procedurile de recuperare luată 
de un stat membru în temeiul alineatului 
(3) nu este justificată;

(c) dacă consideră că neregula sau 
nerecuperarea este rezultatul unei 
nereguli sau neglijențe imputabile 
autorităților administrative sau unui 
serviciu ori unui organism al statului 
membru.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2). Înainte de adoptarea acestor 
acte, se aplică procedura definită la 
alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează restabilirea normelor comune și armonizate pentru recuperarea 
plăților necuvenite acordate unui beneficiar în urma unei nereguli sau a unei neconformități, 
astfel cum erau menționate la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Scopul 
acestui amendament este de a restabili egalitatea de tratament între fermieri și alți beneficiari 
ai fondurilor PAC în cadrul pieței unice.

Amendamentul 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a

Recuperările aferente neconformităților
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1. Statele membre solicită beneficiarului 
recuperarea sumelor aferente plăților 
necuvenite ca urmare a existenței unor 
nereguli și a altor cazuri de 
neconformitate de către beneficiari cu 
condițiile intervențiilor prevăzute în 
planul strategic din cadrul PAC și inițiază 
căi de atac în acest sens, dacă este cazul.

2. Pe baza unor motive justificate 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu continue procedurile de recuperare. 
O decizie în acest sens poate fi luată 
numai în următoarele situații:

(a) în cazul în care costurile deja 
efectuate și cele estimate a fi efectuate 
depășesc valoarea care trebuie 
recuperată, această condiție este 
considerată a fi fost îndeplinită dacă:

(i) cuantumul care trebuie recuperat de la 
beneficiar în contextul unei plăți 
individuale pentru o intervenție, fără a 
include dobânda aferentă, nu depășește 
100 EUR; sau

(ii) cuantumul care trebuie recuperat de 
la beneficiar în contextul unei plăți 
individuale pentru o intervenție, fără a 
include dobânda aferentă, se situează 
între 100 EUR și 250 EUR, iar statul 
membru vizat aplică un prag egal sau mai 
mare decât cuantumul care trebuie 
recuperat în conformitate cu dreptul său 
intern pentru neplata datoriilor naționale.

(b) în cazul în care recuperarea se 
dovedește imposibilă din cauza 
insolvenței, înregistrată și recunoscută 
prin dreptul intern, a debitorului sau a 
persoanelor juridic responsabile pentru 
neregulă.

Or. en

Justificare

Reintroducerea regulilor generale la nivelul Uniunii din actualul regulament (adaptat).
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Amendamentul 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia constată că 
cheltuielile menționate la articolul 5 
alineatul (2) și la articolul 6 nu au fost 
efectuate în conformitate cu legislația 
Uniunii, Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare care stabilesc cuantumurile care 
urmează să fie excluse de la finanțarea din 
partea Uniunii.

În cazul în care Comisia constată că 
cheltuielile menționate la articolul 5 
alineatul (2) și la articolul 6, cu excepția 
tipurilor de intervenție menționate în 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], nu au fost efectuate în 
conformitate cu legislația Uniunii, Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare care 
stabilesc cuantumurile care urmează să fie 
excluse de la finanțarea din partea Uniunii.

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în ceea ce privește 
tipurile de intervenții prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] excluderile de la 
finanțarea din partea Uniunii menționate 
la primul paragraf se aplică numai în 
cazul unor deficiențe grave în 
funcționarea sistemelor de guvernanță ale 

eliminat
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statelor membre.

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 590
Bas Belder, Jan Huitema

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolul 57 alineatul 
(1) litera (e), o decizie de excludere nu 
necesită ca statele membre să recupereze 
cuantumurile de la beneficiarii de bună-
credință.

Or. en

Justificare

În scopul asigurării securității juridice pentru beneficiari, și în special în ceea ce privește 
programele operaționale, trebuie să existe o asigurare rezonabilă că sprijinul PAC acordat 
nu va fi recuperat la nivel de beneficiari individuali, cu excepția cazurilor de fraudă.

Amendamentul 591
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolul 57 alineatul 
(1) litera (e), o decizie de excludere nu 
necesită ca statele membre să recupereze 



PE630.688v01-00 164/180 AM\1170200RO.docx

RO

cuantumurile de la beneficiarii de bună-
credință.

Or. en

Justificare

Teama de a recupera sprijinul mulți ani după ce a fost primit ca urmare a unor proceduri de 
audit de durată este sursa unei mari incertitudini în rândul fermierilor și al altor beneficiari 
care au acționat adesea cu bună-credință. Fermierii și organizațiile de producători trebuie să 
primească o asigurare rezonabilă că sprijinul PAC acordat nu va fi recuperat, cu excepția 
cazurilor de fraudă sau a altor situații în care beneficiarul în cauză este de rea-credință.

Amendamentul 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică în cazurile 
de nerespectare a condițiilor de 
eligibilitate pentru beneficiarii 
individuali, prevăzute în planurile 
strategice naționale din cadrul PAC și în 
normele naționale.

eliminat

Or. fr

Justificare

Modificarea modelului propus de Comisie nu ar trebui să fie parțială și să determine 
revenirea la coexistența a două modalități de verificare a cheltuielilor pentru măsurile din 
planurile strategice PAC. Abordarea bazată pe performanță trebuie să poată înlocui complet 
conformitatea cheltuielilor. Buna funcționare a sistemelor de guvernanță ar trebui să fie 
validată ex-ante în cadrul procesului de acreditare a agențiilor de plăți. În perioada de 
programare, Comisia ar putea efectua monitorizarea și elabora recomandări.

Amendamentul 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică în cazurile 
de nerespectare a condițiilor de 
eligibilitate pentru beneficiarii 
individuali, prevăzute în planurile 
strategice naționale din cadrul PAC și în 
normele naționale.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament complementar urmărește identificarea unei căi de mijloc între limitele 
unui sistem de control anual bazat pe performanță, avantajele unei monitorizări multianuale 
a progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
Uniunii și revenirea la situația actuală (doar verificarea conformității). Întrucât adăugarea 
acestor trei sisteme nu pare realistă, se propune să se mențină doar verificarea conformității 
cheltuielilor și un sistem multianual de performanță.

Amendamentul 594
Elsi Katainen

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate.

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate. Corecțiile 
financiare referitoare la condiționalitate 
se bazează pe deficiența calculată ca 
urmare a neaplicării sancțiunilor 
administrative. Atunci când aceasta nu 
poate fi identificată cu eforturi 
proporționale, se aplică corecții forfetare.

Or. en

Justificare

Comisia a declarat că o corecție forfetară este singura metodă acceptabilă pentru a aplica 
corecțiile financiare. Atunci când este vorba despre condiționalitate, ar trebui să existe 
posibilitatea de a calcula cheltuielile care nu sunt realizate în conformitate cu dreptul 
Uniunii, în același mod în care în prezent se evaluează riscul daunelor financiare ca urmare 
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a neaplicării sancțiunilor administrative. Ar trebui să se poată identifica daunele financiare 
cauzate Uniunii mai precis decât corecțiile forfetare.

Amendamentul 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate.

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate ținând cont de 
principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 596
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate.

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate și luând în 
considerare în mod adecvat principiul 
proporționalității.

Or. en

Amendamentul 597
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 5 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(-a) neregulilor care fac obiectul unei 
proceduri de recuperare în temeiul 
secțiunii III din prezentul capitol;

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează includerea, în cazurile în care finanțarea nu poate fi refuzată, a 
neregulilor care fac obiectul unei proceduri de recuperare, astfel cum se prevede la articolul 
52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Amendamentul 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 în vederea completării 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la criteriile și metodologia 
pentru aplicarea corecțiilor financiare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 599
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
privire la aplicarea prezentului articol.

Or. sl
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Justificare

Întrucât noul model de realizare a PAC se bazează pe performanță și ar putea declanșa 
corecții financiare, Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie informate periodic cu privire la 
punerea în aplicare a anumitor dispoziții.

Amendamentul 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 a

1. Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de 18 luni după ce 
un raport de control sau un document 
similar care semnalează apariția unei 
astfel de nereguli a fost aprobat și, după 
caz, primit de agenția de plăți sau de 
organismul responsabil de recuperare. 
Cuantumurile corespunzătoare sunt 
înregistrate în momentul prezentării 
cererii de recuperare în registrul 
debitorilor al agenției de plăți.

2. Dacă recuperarea nu s-a produs în 
termen de patru ani de la data solicitării 
de recuperare sau în termen de opt ani de 
la inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, 50 % din consecințele 
financiare ale nerecuperării sunt 
suportate de statele membre în cauză, iar 
50 % de la bugetul Uniunii, fără a se 
aduce atingere cerinței ca statul membru 
în cauză să continue în mod obligatoriu 
procedurile de recuperare în conformitate 
cu articolul 57. În cazul în care, în 
contextul procedurii de recuperare, se 
constată, printr-un instrument 
administrativ sau juridic cu caracter 
definitiv, absența oricărei nereguli, statul 
membru în cauză declară drept cheltuială 
în cadrul fondurilor sarcina financiară ce 
îi revine în temeiul primului paragraf. Cu 
toate acestea, în cazul în care, din motive 
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care nu pot fi atribuite statului membru în 
cauză, recuperarea nu poate avea loc în 
termenul precizat la primul paragraf, iar 
suma de recuperat depășește 1 milion 
EUR, Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenul cu o 
perioadă egală cu cel mult jumătate din 
perioada inițială.

3. Pe baza unor motive justificate 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu continue procedurile de recuperare. 
O decizie în acest sens poate fi luată 
numai în următoarele situații:

a) în cazul în care costurile deja suportate 
și cele estimate ale recuperării depășesc 
cuantumul care trebuie recuperat; Se va 
considera că prezenta condiție este 
satisfăcută dacă: (i) cuantumul care 
trebuie recuperat de la beneficiar în 
contextul unei plăți individuale pentru o 
schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, 
fără a include dobânda aferentă, nu 
depășește 100 EUR sau (ii) cuantumul 
care trebuie recuperat de la beneficiar în 
contextul unei plăți individuale pentru o 
schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, 
fără a include dobânda aferentă, se 
situează între 100 EUR și 150 EUR iar  
statul membru vizat aplică un prag egal 
sau mai înalt decât cuantumul care 
trebuie recuperat în conformitate cu 
dreptul intern pentru neplata datoriilor 
naționale.

b) în cazul în care recuperarea se 
dovedește imposibilă din cauza 
insolvenței, înregistrată și recunoscută 
prin dreptul intern, a debitorului sau a 
persoanelor juridic responsabile pentru 
neregulă.

În cazul în care decizia menționată la 
primul paragraf al prezentului alineat este 
luată înainte ca suma restantă să facă 
obiectul normelor menționate la alineatul 
(2), consecința financiară a nerecuperării 
este suportată de la bugetul Uniunii.

4. Statele membre introduc în conturile 
anuale trimise Comisiei în temeiul 
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articolului 88 alineatul (1) litera (c) 
punctul (iii) sumele ce vor fi suportate de 
statele membre în temeiul alineatului (2) 
din prezentul articol. Comisia controlează 
dacă s-a făcut acest lucru și efectuează 
orice ajustare necesară ca urmare a 
adoptării actului de punere în aplicare 
menționat la articolul 51.

5. Cu condiția respectării procedurii 
stabilite la articolul 53 alineatul (3), 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care să excludă de la 
finanțarea din partea Uniunii sumele 
imputate bugetului Uniunii, în 
următoarele cazuri:

a) dacă statul membru nu a respectat 
termenele menționate la alineatul (1);

b) dacă consideră că decizia de a nu 
continua procedurile de recuperare luată 
de un stat membru în temeiul alineatului 
(3) nu este justificată;

c) dacă consideră că neregula sau 
nerecuperarea este rezultatul unei 
nereguli sau neglijențe imputabile 
autorităților administrative sau altui 
organism oficial al statului membru. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2).

Or. pl

Amendamentul 601
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 a

1. Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
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beneficiar în termen de 18 luni după ce 
un raport de control sau un document 
similar care semnalează apariția unei 
astfel de nereguli a fost aprobat și, după 
caz, primit de agenția de plăți sau de 
organismul responsabil de recuperare. 
Cuantumurile corespunzătoare sunt 
înregistrate în momentul prezentării 
cererii de recuperare în registrul 
debitorilor al agenției de plăți.

2. Dacă recuperarea nu s-a produs în 
termen de patru ani de la data solicitării 
de recuperare sau în termen de opt ani de 
la inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, 50 % din consecințele 
financiare ale nerecuperării sunt 
suportate de statele membre în cauză, iar 
50 % de la bugetul Uniunii, fără a se 
aduce atingere cerinței ca statul membru 
în cauză să continue în mod obligatoriu 
procedurile de recuperare în conformitate 
cu articolul 57. În cazul în care, în 
contextul procedurii de recuperare, se 
constată, printr-un instrument 
administrativ sau juridic cu caracter 
definitiv, absența oricărei nereguli, statul 
membru în cauză declară drept cheltuială 
în cadrul fondurilor sarcina financiară ce 
îi revine în temeiul primului paragraf. Cu 
toate acestea, în cazul în care, din motive 
care nu pot fi atribuite statului membru în 
cauză, recuperarea nu poate avea loc în 
termenul precizat la primul paragraf, iar 
suma de recuperat depășește 1 milion 
EUR, Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenul cu o 
perioadă egală cu cel mult jumătate din 
perioada inițială.

3. Pe baza unor motive justificate 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu continue procedurile de recuperare. 
O decizie în acest sens poate fi luată 
numai în următoarele situații:

a) în cazul în care costurile deja suportate 
și cele estimate ale recuperării depășesc 
cuantumul care trebuie recuperat; Se va 
considera că prezenta condiție este 
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satisfăcută dacă:

(i) cuantumul care trebuie recuperat de la 
beneficiar în contextul unei plăți 
individuale pentru o schemă de ajutor sau 
o măsură de sprijin, fără a include 
dobânda aferentă, nu depășește 100 EUR 
sau

(ii) cuantumul care trebuie recuperat de 
la beneficiar în contextul unei plăți 
individuale pentru o schemă de ajutor sau 
o măsură de sprijin, fără a include 
dobânda aferentă, se situează între 100 
EUR și 150 EUR iar statul membru vizat 
aplică un prag egal sau mai înalt decât 
cuantumul care trebuie recuperat în 
conformitate cu dreptul intern pentru 
neplata datoriilor naționale.

b) în cazul în care recuperarea se 
dovedește imposibilă din cauza 
insolvenței, înregistrată și recunoscută 
prin dreptul intern, a debitorului sau a 
persoanelor juridic responsabile pentru 
neregulă.

În cazul în care decizia menționată la 
primul paragraf al prezentului alineat este 
luată înainte ca suma restantă să facă 
obiectul normelor menționate la alineatul 
(2), consecința financiară a nerecuperării 
este suportată de la bugetul Uniunii.

4. Statele membre introduc în conturile 
anuale trimise Comisiei în temeiul 
articolului 88 alineatul (1) litera (c) 
punctul (iii) sumele ce vor fi suportate de 
statele membre în temeiul alineatului (2) 
din prezentul articol. Comisia controlează 
dacă s-a făcut acest lucru și efectuează 
orice ajustare necesară ca urmare a 
adoptării actului de punere în aplicare 
menționat la articolul 51.

5. Cu condiția respectării procedurii 
stabilite la articolul 53 alineatul (3), 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care să excludă de la 
finanțarea din partea Uniunii sumele 
imputate bugetului Uniunii, în 
următoarele cazuri:
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a) dacă statul membru nu a respectat 
termenele menționate la alineatul (1);

b) dacă consideră că decizia de a nu 
continua procedurile de recuperare luată 
de un stat membru în temeiul alineatului 
(3) nu este justificată;

c) dacă consideră că neregula sau 
nerecuperarea este rezultatul unei 
nereguli sau neglijențe imputabile 
autorităților administrative sau altui 
organism oficial al statului membru. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2).

Or. pl

Amendamentul 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt înregistrate contabil de aceasta ca 
venit alocat FEGA în luna în care sumele 
sunt primite efectiv.

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume, pe care statele membre o 
calculează după expirarea perioadei 
acordate beneficiarului pentru plata 
acestora, se varsă agenției de plăți și sunt 
înregistrate contabil de aceasta ca venit 
alocat FEGA în luna în care sumele sunt 
primite efectiv. Statele membre stabilesc 
suma minimă care trebuie implementată 
în această secțiune, astfel cum se 
stabilește în cazul unei rambursări 
minime către beneficiari prin disciplina 
financiară.

Or. es
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Justificare

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Amendamentul 603
Elsi Katainen

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt înregistrate contabil de aceasta ca 
venit alocat FEGA în luna în care sumele 
sunt primite efectiv.

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt înregistrate contabil de aceasta ca 
venit alocat FEGA în luna în care sumele 
sunt primite efectiv. Statul membru poate 
decide cuantumurile care trebuie depășite 
înainte de a aplica recuperarea. Această 
posibilitate vizează toate intervențiile și 
măsurile în mod separat, inclusiv 
condiționalitatea, și poate fi uniformă 
pentru toate acestea.

Or. en

Justificare

Este nevoie de instituirea unui reguli de minimis înainte ca statul membru să aplice 
recuperarea. Costurile aferente recuperării ar putea depăși suma de recuperat. Posibilitatea 
de a decide cuantumuri uniforme ar trebui să se refere la toate plățile directe, la toate 
măsurile și, de asemenea, la condiționalitate cu scopul de a facilita planificarea și 
funcționarea sistemelor informatice.
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Amendamentul 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt înregistrate contabil de aceasta ca 
venit alocat FEGA în luna în care sumele 
sunt primite efectiv.

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt realocate cu prioritate intervențiilor 
care se referă la obiectivele climatice și de 
mediu, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 28 și 65 și, prin urmare, 
intervențiilor menite să stimuleze 
competitivitatea, astfel cum sunt prevăzute 
la articolul 28a din Regulamentul privind 
planurile strategice PAC.

Or. en

Amendamentul 605
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt înregistrate contabil de aceasta ca 
venit alocat FEGA în luna în care sumele 
sunt primite efectiv.

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume, pe care statele membre o 
calculează după expirarea termenului-
limită acordat beneficiarului pentru plata 
acestora, se varsă agenției de plăți și sunt 
înregistrate contabil de aceasta ca venit 
alocat FEGA în luna în care sumele sunt 
primite efectiv.

Or. es
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Amendamentul 606
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt înregistrate contabil de aceasta ca 
venit alocat FEGA în luna în care sumele 
sunt primite efectiv.

Sumele recuperate de statele membre ca 
urmare a existenței unor nereguli și a altor 
cazuri de nerespectare de către beneficiari 
a condițiilor intervențiilor prevăzute în 
planul strategic PAC și dobânda aferentă 
acestor sume se varsă agenției de plăți și 
sunt realocate intervențiilor care se referă 
la obiectivele climatice și de mediu.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată reține 100 % din cuantumurile reducerilor și ale 
excluderilor, cu condiția ca bugetul relevant să fie investit în intervenții care să aducă 
beneficii fermierilor și mediului și/sau climei, cum ar fi programele agroecologice sau 
măsurile în materie de agromediu și climă. Un sistem în care bugetul recuperat de statele 
membre este reținut până la 20 % este în detrimentul obiectivelor climatice și de mediu ale 
PAC și al fermierilor care le sprijină.

Amendamentul 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot compensa orice 
creanță restantă a unui beneficiar, astfel 
cum se prevede la paragraful anterior, din 
orice plată viitoare care urmează a fi 
efectuată în favoarea beneficiarului de 
către agenția de plăți, în calitate de 
entitate responsabilă cu recuperarea 
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creanței.

Or. es

Justificare

Pentru menținerea statu-quo-ului în ceea ce privește creanțele din cadrul fondurilor agricole, 
flexibilitatea plăților și existența unei baze europene comune, este esențial ca agențiile de 
plăți să își poată recupera creanțele prin intermediul mecanismului de compensare prevăzut 
în prezent. În caz contrar, pot exista întârzieri în ceea ce privește recuperările și plățile din 
cadrul intervențiilor PAC, care au termene de plată stricte.

Amendamentul 608
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili suma minimă 
pentru care se aplică paragraful anterior, 
astfel cum se stabilește în cazul unei 
rambursări minime către beneficiarii 
aplicării disciplinei financiare.

Or. es

Amendamentul 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neconformitatea 
este imputabilă autorităților administrative 
sau altor organisme oficiale ale statului 
membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 50 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neconformitatea 
este imputabilă autorităților administrative 
sau altor organisme oficiale ale statului 
membru. Sumele astfel recuperate de 
agențiile de plăți ale statelor membre 
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trebuie reutilizate sub formă de plăți 
directe, în scopul sprijinirii priorităților 
stabilite în planurile strategice naționale, 
cum ar fi ajutorul pentru instalarea 
tinerilor fermieri sau sprijinul pentru 
sectoarele care se confruntă cu cele mai 
multe dificultăți.

Or. fr

Amendamentul 610
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neconformitatea 
este imputabilă autorităților administrative 
sau altor organisme oficiale ale statului 
membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 100 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neconformitatea 
este imputabilă autorităților administrative 
sau altor organisme oficiale ale statului 
membru.

Or. en

Justificare

În versiunea propusă, faptul că statele membre trebuie să recupereze bani de la beneficiarii 
care încalcă regulile reprezintă aproape o măsură de descurajare, întrucât statele membre 
trebuie să înapoieze banii Comisiei. Sumele recuperate ar trebui să rămână la statele membre 
și să fie folosite în alte scopuri.

Amendamentul 611
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
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poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neconformitatea 
este imputabilă autorităților administrative 
sau altor organisme oficiale ale statului 
membru.

reține 100 % din sumele corespunzătoare, 
cu titlu de rambursare forfetară a costurilor 
de recuperare, cu excepția cazurilor în care 
neconformitatea este imputabilă 
autorităților administrative sau altor 
organisme oficiale ale statului membru.

Or. en

Justificare

În vederea menținerii simplicității și a marjei adecvate de manevră pentru agențiile de plată, 
sugerez ca statele membre să poată reține 100 % din sumele colectate ca urmare a 
neregulilor. Ar trebui menținută cel puțin regula 50 %- 50 %.

Amendamentul 612
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neconformitatea 
este imputabilă autorităților administrative 
sau altor organisme oficiale ale statului 
membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 75 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neconformitatea 
este imputabilă autorităților administrative 
sau altor organisme oficiale ale statului 
membru.

Or. en

Justificare

În vederea menținerii simplicității și a marjei adecvate de manevră pentru agențiile de plată, 
sugerez ca statele membre să poată reține 100 % din sumele colectate ca urmare a 
neregulilor. Ar trebui menținută cel puțin regula 50 %- 50 %.

Amendamentul 613
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre compensează orice sumă 
restantă necuvenită care rezultă dintr-o 
neregulă a unui beneficiar, astfel cum se 
prevede în prezentul articol, din orice 
plată viitoare care urmează a fi efectuată 
de către agenția de plăți în favoarea 
beneficiarului.

Or. es

Justificare

Pentru a asigura gestionarea eficientă a plăților și a neregulilor în cadrul fondurilor 
agricole, este esențial ca agențiile de plăți să poată recupera sumele rezultate din nereguli 
prin compensarea acestor sume din orice plată viitoare, astfel cum prevede în prezent 
legislația UE pentru perioada 2014-2020 [articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 908/2014].
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