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Amendamentul 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă. În ceea ce 
privește statele membre ale căror planuri 
strategice sau elemente ale acestora sunt 
stabilite la nivel regional, în conformitate 
cu articolul 93 al doilea paragraf, țintele 
pot fi indicate, în totalitate sau parțial, 
prin defalcarea per regiune.

Or. de

Amendamentul 4397
Nikos Androulakis

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă sau, după 
caz, în obiective de etapă multianuale.

Or. en

Amendamentul 4398
Paolo De Castro
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Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a).

Or. it

Amendamentul 4399
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a).

Or. en

Amendamentul 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Secțiunea planului menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică, după 
caz, defalcarea în obiective de etapă.
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Or. es

Justificare

Această formulare are scopul de a clarifica faptul că anumite etape sau ținte nu pot avea un 
caracter anual, limitându-se la cazurile legate de intervenții cu caracter multianual.

Amendamentul 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a).

Or. en

Amendamentul 4402
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică, după 
caz, defalcarea în obiective de etapă.

Or. en

Justificare

Trebuie să clarificăm faptul că este posibil ca majoritatea obiectivelor de etapă să nu fie 
atinse anual.
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Amendamentul 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul menționat la articolul 95 
alineatul (1) litera (e) constă într-un tabel 
recapitulativ care prezintă țintele 
menționate la articolul 97 alineatul (1) 
litera (a) și care indică, după caz,
defalcarea în obiective de etapă.

Or. en

Justificare

Se intenționează clarificarea faptului că este posibil ca anumite etape să nu poată fi realizate 
anual, astfel cum se întâmplă în cazul operațiunilor multianuale.

Amendamentul 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Justificare

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding. Setting annual milestones could be a way back, not a 
simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
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measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Amendamentul 4405
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și obiectivele de 
etapă bienale.

Or. en

Amendamentul 4406
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o defalcare a alocărilor statelor 
membre pentru tipurile de intervenții sub 
formă de plăți directe după transferurile 
menționate la literele (b) și (c), bazată pe 
alocările financiare indicative per tip de 
intervenții și per intervenție, specificând 
realizările planificate, cuantumul unitar 
mediu sau uniform și variația maximă 
menționată la articolul 89. După caz, 
defalcarea include cuantumul rezervei de 
drepturi la plată.

eliminat

Se precizează rezultatul total estimat al 
reducerii plăților.

Ținând seama de utilizarea rezultatului 
reducerii plăților menționate la articolul 
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15 și la articolul 81 alineatul (3), aceste 
alocări financiare indicative, realizările 
planificate aferente și cuantumurile 
unitare medii sau uniforme aferente se 
stabilesc înainte de reducerea plăților;

Or. en

Justificare

Conform acestei logici, efectul reducerii plăților nu ar permite realizarea plăților, prin 
urmare, realizările nu vor fi atinse și astfel indicatorii și țintele vor avea rezultate slabe. 
Această situație ar contraveni orientării către rezultate a noului model de performanță.

Amendamentul 4407
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

o defalcare a alocărilor statelor membre 
pentru tipurile de intervenții sub formă de 
plăți directe după transferurile menționate 
la literele (b) și (c), bazată pe alocările 
financiare indicative per tip de intervenții 
și per intervenție, specificând realizările 
planificate, cuantumul unitar mediu sau 
uniform și variația maximă menționată la 
articolul 89. După caz, defalcarea include 
cuantumul rezervei de drepturi la plată.

o defalcare a alocărilor statelor membre 
pentru tipurile de intervenții sub formă de 
plăți directe după transferurile menționate 
la literele (b) și (c), bazată pe alocările 
financiare indicative per tip de intervenții 
și per intervenție. După caz, defalcarea 
include cuantumul rezervei de drepturi la 
plată.

Or. it

Amendamentul 4408
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de utilizarea rezultatului 
reducerii plăților menționate la articolul 15 
și la articolul 81 alineatul (3), aceste 

Ținând seama de utilizarea rezultatului 
reducerii plăților menționate la articolul 15 
și la articolul 81 alineatul (3), aceste 
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alocări financiare indicative, realizările 
planificate aferente și cuantumurile 
unitare medii sau uniforme aferente se 
stabilesc înainte de reducerea plăților;

alocări financiare indicative se stabilesc 
înainte de reducerea plăților;

Or. it

Amendamentul 4409
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 1– litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o defalcare a alocărilor pentru 
tipurile sectoriale de intervenții menționate 
în titlul III capitolul III secțiunea 7, per 
intervenție și cu indicarea realizărilor 
planificate și a cuantumului unitar mediu;

(e) o defalcare a alocărilor pentru 
tipurile sectoriale de intervenții menționate 
în titlul III capitolul III secțiunea 7, per 
intervenție și cu indicarea realizărilor 
planificate și a cuantumului unitar mediu;

Or. it

Amendamentul 4410
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 1– litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o defalcare a alocărilor statelor 
membre pentru dezvoltarea rurală după 
transferurile spre și dinspre plățile directe 
menționate la litera (b), per tip de 
intervenții și per intervenție, inclusiv 
totalurile pentru perioada în cauză, cu 
indicarea, de asemenea, a ratei aplicabile a 
contribuției FEADR, defalcată per 
intervenție și per tip de regiune, după caz. 
În cazul unui transfer de fonduri dinspre 
plățile directe, se specifică partea de 
intervenție, intervenția sau intervențiile 
finanțate prin transfer. Acest tabel indică, 
de asemenea, realizările planificate pentru 

(f) o defalcare a alocărilor statelor 
membre pentru dezvoltarea rurală după 
transferurile spre și dinspre plățile directe 
menționate la litera (b), per tip de 
intervenții și per intervenție, inclusiv 
totalurile pentru perioada în cauză, cu 
indicarea, de asemenea, a ratei aplicabile a 
contribuției FEADR, defalcată per 
intervenție și per tip de regiune, după caz. 
În cazul unui transfer de fonduri dinspre 
plățile directe, se specifică partea de 
intervenție, intervenția sau intervențiile 
finanțate prin transfer. Acest tabel indică, 
de asemenea, dacă este cazul, o defalcare a 
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fiecare intervenție și cuantumurile 
unitare medii sau uniforme, precum și,
dacă este cazul, o defalcare a 
cuantumurilor planificate pentru granturi și 
a cuantumurilor planificate pentru 
instrumentele financiare. Trebuie, de 
asemenea, precizate cuantumurile pentru 
asistența tehnică;

cuantumurilor planificate pentru granturi și 
a cuantumurilor planificate pentru 
instrumentele financiare. Trebuie, de 
asemenea, precizate cuantumurile pentru 
asistența tehnică;

Or. it

Amendamentul 4411
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele menționate în prezentul alineat 
se stabilesc pentru fiecare an.

Elementele menționate în prezentul alineat 
se stabilesc pentru fiecare an. Datele 
financiare privind planurile strategice 
PAC care, în sensul articolului 93 din 
prezentul regulament, conțin elemente 
regionale pot fi prezentate, în totalitate 
sau parțial, la nivel regional, sub forma 
unor tabele financiare regionale.

Or. de

Amendamentul 4412
Nikos Androulakis

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele menționate în prezentul alineat 
se stabilesc pentru fiecare an.

Elementele menționate în prezentul alineat 
se stabilesc pentru fiecare an sau, după 
caz, la nivel multianual.

Or. en
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Amendamentul 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100a

Programe de intervenție regională

Fiecare program de intervenție regională 
conține cel puțin următoarele secțiuni:

(a) un rezumat al analizei SWOT;

(b) un rezumat al evaluării necesităților;

(c) o strategie de intervenție;

(d) o descriere operațională a 
intervențiilor gestionate și implementate 
la nivel regional în concordanță cu planul 
strategic național prevăzut la articolul 99. 
Mai precis, fiecare intervenție specificată 
în strategia menționată la articolul 95a 
litera (c) cuprinde următoarele elemente:

(i) descrierea intervenției;

(ii) condițiile de eligibilitate;

(iii) taxa de sprijin;

(iv) calcularea cuantumului unitar al 
sprijinului;

(v) planul financiar;

(vi) indicatorii de rezultat;

(vii) ținte;

(viii) explicație privind atingerea țintelor;

(e) planul financiar multianual;

(f) o descriere a sistemului de guvernanță 
și de coordonare;

Or. es

Justificare

Acest amendament introduce și descrie conținutul programelor de intervenție regională. 
Rolul regiunilor europene în elaborarea, gestionarea și punerea în aplicare a PAC trebuie 
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menținut și consolidat, astfel încât deciziile politice să poată fi adaptate la caracteristicile 
teritoriale și sectoriale specifice.

Amendamentul 4414
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 101 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101a

Impactul socioeconomic asupra locurilor 
de muncă locale

O evaluare a estimării privind impactul 
socioeconomic al planului strategic ar 
trebui să țină seama de locurile de muncă 
care pot fi create în zonele rurale. O 
evaluare detaliată și cuprinzătoare ar 
trebui să includă:

(a) numărul de locuri de muncă 
permanente menținute și create direct în 
legătură cu producția;

(b) numărul și durata locurilor de muncă 
sezoniere menținute și create în legătură 
cu producția;

(c) o estimare a locurilor de muncă create 
în sectorul secundar și terțiar;

(d) metode de control și verificări la fața 
locului.

Or. en

Amendamentul 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea elementelor care asigură Descrierea elementelor care asigură 
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modernizarea PAC, menționată la articolul 
95 alineatul (1) litera (g), evidențiază 
elementele din planul strategic PAC care 
sprijină modernizarea sectorului agricol și 
a PAC și conțin în special:

modernizarea PAC, menționată la articolul 
95 alineatul (1) litera (g), evidențiază 
elementele din planul strategic PAC care 
sprijină modernizarea sectorului agricol și 
a PAC pentru a face față noilor provocări, 
inclusiv tranziției la sustenabilitate, și 
conțin în special:

Or. en

Amendamentul 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea elementelor care asigură 
modernizarea PAC, menționată la articolul 
95 alineatul (1) litera (g), evidențiază 
elementele din planul strategic PAC care 
sprijină modernizarea sectorului agricol și 
a PAC și conțin în special:

Descrierea elementelor care asigură 
tranziția spre sisteme de producție mai 
sustenabile în cadrul PAC, menționată la 
articolul 95 alineatul (1) litera (g), 
evidențiază elementele din planul strategic 
PAC care sprijină modernizarea sectorului 
agricol și a PAC și conțin în special:

Or. fr

Amendamentul 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1– teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea elementelor care asigură 
modernizarea PAC, menționată la 
articolul 95 alineatul (1) litera (g), 
evidențiază elementele din planul strategic 
PAC care sprijină modernizarea sectorului 
agricol și a PAC și conțin în special:

Descrierea elementelor care asigură
tranziția agroecologică a PAC evidențiază 
elementele din planul strategic PAC care 
sprijină tranziția agroecologică a
sectorului agricol și a PAC și conțin în 
special:

Or. es
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Amendamentul 4418
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
transversal legat de stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, promovarea 
inovării și a digitalizării și încurajarea 
adoptării acestor măsuri, prevăzut la 
articolul 5 al doilea paragraf, în special 
prin:

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
transversal legat de integrarea dimensiunii 
de gen, de modernizare a sectorului prin 
stimularea și împărtășirea cunoștințelor, 
promovarea inovării și a digitalizării în 
agricultură și zonele rurale și încurajarea 
adoptării acestor măsuri, îndeosebi în 
cadrul AKIS prevăzut la articolul 5 al 
doilea paragraf, în special prin:

Or. en

Amendamentul 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
transversal legat de stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, promovarea 
inovării și a digitalizării și încurajarea 
adoptării acestor măsuri, prevăzut la 
articolul 5 al doilea paragraf, în special 
prin:

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului legat de 
stimularea și împărtășirea cunoștințelor, 
promovarea inovării și a digitalizării în 
măsura în care conduce la îndeplinirea 
ODD și a obiectivelor Acordului de la 
Paris privind schimbările climatice, 
precum și încurajarea adoptării acestor 
măsuri, prevăzut la articolul 5 al doilea 
paragraf, în special prin:

Or. en
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Amendamentul 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1– litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
transversal legat de stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, promovarea 
inovării și a digitalizării și încurajarea 
adoptării acestor măsuri, prevăzut la
articolul 5 al doilea paragraf, în special 
prin:

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
transversal legat de stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, promovarea 
inovării tehnice și sociale și a 
cunoștințelor tehnice în domeniul 
agriculturii, precum și încurajarea 
adoptării acestor măsuri, prevăzut la 
articolul 5 al doilea paragraf, în special 
prin:

Or. es

Amendamentul 4421
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
transversal legat de stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, promovarea 
inovării și a digitalizării și încurajarea 
adoptării acestor măsuri, prevăzut la 
articolul 5 al doilea paragraf, în special 
prin:

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
transversal legat de stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, promovarea 
inovării și a digitalizării și încurajarea și 
promovarea adoptării acestor măsuri, 
prevăzut la articolul 5 al doilea paragraf, în 
special prin:

Or. en

Amendamentul 4422
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Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – punctul i a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) asigurarea sistematică a faptului 
că modalitatea în care măsurile sunt luate 
nu conduce la o dependență mai mare, ci, 
mai degrabă, la un nivel sporit de 
autonomie a fermierilor;

Or. en

Amendamentul 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) coerență în ceea ce privește 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și respectarea acordurilor 
internaționale privind schimbările 
climatice;

Or. en

Justificare

Modernizarea nu este un scop în sine: obiectivul general, după cum se reiterează în 
comunicarea Comisiei privind reforma PAC, constă într-o schimbare de paradigmă în 
vederea asigurării sustenabilității, răspunzând la noile provocări etc.

Amendamentul 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a strategiei pentru 
dezvoltarea tehnologiilor digitale în 
agricultură și în zonele rurale și pentru 
utilizarea acestor tehnologii în scopul 
îmbunătățirii eficacității și eficienței 
intervențiilor din cadrul planului strategic 
PAC.

(b) o descriere a strategiei pentru 
dezvoltarea tehnologiilor digitale adecvate 
în agricultură și în zonele rurale, acordând 
atenția cuvenită sustenabilității, amplorii, 
necesității și autonomiei fermierilor, 
pentru utilizarea acestor tehnologii în 
scopul îmbunătățirii eficacității și eficienței 
intervențiilor din cadrul planului strategic 
PAC fără a periclita noile contribuții sau 
elemente de ajutor financiar în rândul 
fermierilor.

Or. en

Amendamentul 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a strategiei pentru 
dezvoltarea tehnologiilor digitale în 
agricultură și în zonele rurale și pentru 
utilizarea acestor tehnologii în scopul 
îmbunătățirii eficacității și eficienței 
intervențiilor din cadrul planului strategic 
PAC.

(b) o descriere a strategiei pentru 
dezvoltarea tehnologiilor digitale în 
agricultură și în zonele rurale și pentru 
condițiile de utilizare a acestor tehnologii 
în scopul îmbunătățirii eficacității și 
eficienței intervențiilor din cadrul planului 
strategic PAC.

Or. es

Amendamentul 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a strategiei pentru 
dezvoltarea tehnologiilor digitale în 
agricultură și în zonele rurale și pentru 

(b) strategii pentru dezvoltarea 
tehnologiilor digitale în agricultură și în 
zonele rurale, sate inteligente, și pentru 
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utilizarea acestor tehnologii în scopul 
îmbunătățirii eficacității și eficienței 
intervențiilor din cadrul planului strategic 
PAC.

utilizarea acestor tehnologii în scopul 
îmbunătățirii eficacității și eficienței 
intervențiilor din cadrul planului strategic 
PAC.

Or. en

Amendamentul 4427
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Analiza SWOT este bazată pe situația 
actuală a zonei vizate de planul strategic 
PAC și cuprinde, în cazul fiecărui obiectiv 
specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1), 
o descriere generală cuprinzătoare a 
situației actuale a zonei vizate de planul 
strategic PAC, pe baza unor indicatori de 
context comuni și a altor informații 
cantitative și calitative actualizate, precum 
studii, rapoarte de evaluare din trecut, 
analize sectoriale și învățăminte dobândite 
în urma unor experiențe precedente.

Analiza SWOT este bazată pe situația 
actuală a zonei vizate de planul strategic 
PAC și cuprinde, în cazul fiecărui obiectiv 
specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) 
și al contribuției agriculturii ecologice 
prevăzute în secțiunea 3a, o descriere 
generală cuprinzătoare a situației actuale a 
zonei vizate de planul strategic PAC, pe 
baza unor indicatori de context comuni și a 
altor informații cantitative și calitative 
actualizate, precum studii, rapoarte de 
evaluare din trecut, analize sectoriale și 
învățăminte dobândite în urma unor 
experiențe precedente.

Or. en

Amendamentul 4428
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Analiza SWOT este bazată pe situația 
actuală a zonei vizate de planul strategic 
PAC și cuprinde, în cazul fiecărui obiectiv 
specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1), 

Analiza SWOT este bazată pe situația 
actuală a zonei vizate de planul strategic 
PAC și cuprinde, în cazul fiecărui obiectiv 
specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) 
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o descriere generală cuprinzătoare a 
situației actuale a zonei vizate de planul 
strategic PAC, pe baza unor indicatori de 
context comuni și a altor informații 
cantitative și calitative actualizate, precum 
studii, rapoarte de evaluare din trecut, 
analize sectoriale și învățăminte dobândite 
în urma unor experiențe precedente.

și al contribuției la agricultura ecologică 
prevăzute la articolul 13a, o descriere 
generală cuprinzătoare a situației actuale a 
zonei vizate de planul strategic PAC, pe 
baza unor indicatori de context comuni și a 
altor informații cantitative și calitative 
actualizate, precum studii, rapoarte de 
evaluare din trecut, analize sectoriale și 
învățăminte dobândite în urma unor 
experiențe precedente.

Or. en

Amendamentul 4429
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, descrierea respectivă evidențiază, 
în ceea ce privește fiecare dintre 
obiectivele generale și specifice prevăzute 
la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1), 
mai ales:

În plus, descrierea respectivă evidențiază, 
în ceea ce privește fiecare dintre 
obiectivele generale și specifice prevăzute 
la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) și 
contribuția agriculturii ecologice 
prevăzută în secțiunea 3a, mai ales:

Or. en

Amendamentul 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) informații calitative și cantitative 
esențiale privind situația indicatorilor de 
impact pentru anul 2019 în anexa I.

Or. en
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Amendamentul 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul obiectivelor specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), analiza SWOT ține seama de planurile 
naționale care decurg din instrumentele 
legislative menționate în anexa XI.

În cazul obiectivelor specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), analiza SWOT ține seama de planurile 
naționale care decurg din instrumentele 
legislative menționate în anexa XI. De 
asemenea, aceasta evaluează stadiul 
actual și nevoile sistemelor agricole de 
mare valoare naturală.

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 97 alineatul (2).

Amendamentul 4432
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul obiectivului specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (i), analiza 
SWOT ține seama de instrumentele 
legislative menționate în anexa XIa.

Or. en

Justificare

Anexa face referire la siguranța alimentelor și bunăstarea animalelor.

Amendamentul 4433
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Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește obiectivul specific 
referitor la atragerea tinerilor fermieri, 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(g), analiza SWOT include o scurtă analiză 
privind accesul la terenuri, mobilitatea 
terenurilor și restructurarea terenurilor, 
accesul la finanțare și la credite și accesul 
la cunoștințe și consiliere.

În ceea ce privește obiectivul specific 
referitor la atragerea tinerilor fermieri, 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(g), analiza SWOT include o scurtă analiză 
privind accesul la terenuri, mobilitatea 
terenurilor și restructurarea terenurilor, 
accesul la finanțare și la credite și accesul 
la cunoștințe și consiliere, precum și 
capacitatea de a face față riscurilor.

Or. en

Justificare

Tinerii fermieri sunt mai sensibili la riscuri, economice, ecologice sau sanitare, prin urmare, 
este interesant să înțelegem dacă aceștia beneficiază de cele mai bune condiții pentru a face 
față acestor riscuri.

Amendamentul 4434
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește obiectivul specific 
referitor la atragerea tinerilor fermieri, 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(g), analiza SWOT include o scurtă analiză 
privind accesul la terenuri, mobilitatea 
terenurilor și restructurarea terenurilor, 
accesul la finanțare și la credite și accesul 
la cunoștințe și consiliere.

În ceea ce privește obiectivul specific 
referitor la atragerea tinerilor fermieri, 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(g), analiza SWOT include o scurtă analiză 
privind accesul la terenuri, mobilitatea 
terenurilor și restricționarea terenurilor, 
accesul la finanțare și la credite, accesul la 
cunoștințe și consiliere, precum și 
capacitatea de a face față riscurilor.

Or. en
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Justificare

Tinerii fermieri sunt mai sensibili la riscuri, economice, ecologice sau sanitare. Prin urmare, 
este interesant să înțelegem dacă aceștia beneficiază de cele mai bune condiții pentru a face 
față acestor riscuri.

Amendamentul 4435
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul obiectivelor specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1), analiza SWOT 
este elaborată într-un mod care ține 
seama de dimensiunea de gen, atunci 
când este necesar.

Or. en

Amendamentul 4436
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Anexa III la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2) 
litera (c), include rezultatele consultării 
cu partenerii și o scurtă descriere a 
modului în care s-a desfășurat 
consultarea.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat este inutil. Toate părțile interesate relevante vor fi ascultate în toate statele 
membre în conformitate cu normele lor democratice înainte de finalizarea planurilor 
strategice PAC.
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Amendamentul 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Anexa III la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2) 
litera (c), include rezultatele consultării cu 
partenerii și o scurtă descriere a modului 
în care s-a desfășurat consultarea.

3. Anexa III la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2) 
litera (c), include o descriere completă a 
procedurilor și calendarelor utilizate 
pentru consultarea partenerilor, criteriile 
folosite pentru selectarea partenerilor și 
relevanța acestora pentru obiectivele
specifice prevăzute la articolul 6. Aceasta 
descrie rezultatele consultării, inclusiv o 
sinteză a observațiilor partenerilor cu 
privire la proiectul de plan strategic PAC 
și la modalitatea în care acestea au fost 
luate în considerare în versiunea finală 
transmisă Comisiei.

Or. en

Justificare

Partenerii trebuie implicați în procesul de codecizie privind calendarele și procedurile 
destinate elaborării planurilor strategice PAC, dat fiind faptul că procesul este esențial 
pentru a permite grupurilor societății civile să contribuie efectiv la proces. Este, de 
asemenea, important să se furnizeze informații privind pozițiile diferiților parteneri și modul 
în care acestea au fost luate în considerare în versiunea finală a planului strategic. Norme 
similare sunt, în prezent, prevăzute cu un anumit grad de detaliere în Regulamentul delegat 
240/2014 al Comisiei, dar nu au fost incluse în prezentul regulament, care necesită 
consolidare.

Amendamentul 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Anexa III la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2) 

3. Anexa III la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2) 
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litera (c), include rezultatele consultării cu 
partenerii și o scurtă descriere a modului în 
care s-a desfășurat consultarea.

litera (c), include rezultatele consultării cu 
partenerii și o scurtă descriere a modului în 
care s-a desfășurat consultarea. Anexa 
include și o documentație cu privire la 
observațiile partenerilor și dacă și în ce 
mod aceste observații au fost luate în 
considerare de către autoritatea de 
management, însoțită de o justificare în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o scurtă descriere a finanțării 
naționale suplimentare prevăzute în 
domeniul de aplicare al planului strategic 
PAC, inclusiv cuantumurile per măsură și 
indicarea conformității cu cerințele 
prezentului regulament;

(a) finanțarea din FEADR, 
cofinanțarea națională și, după caz, 
finanțarea națională suplimentară a 
intervențiilor care constituie ajutoare de 
stat, în conformitate cu articolul 131 
alineatul (4) și indicarea conformității cu 
cerințele prezentului regulament;

Or. es

Amendamentul 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) finanțarea suplimentară a 
intervențiilor în domeniul de aplicare a 
articolului 42 din TFUE și indicarea 
conformității cu cerințele prezentului 
regulament;

Or. es
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Amendamentul 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o mențiune care să indice dacă 
finanțarea națională suplimentară nu se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
articolului 42 din TFUE și face obiectul 
evaluării ajutoarelor de stat.

eliminat

Or. es

Amendamentul 4442
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Anexa VI la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2) 
litera (e), conține următoarele:

(a) o analiză a veniturilor medii în mediu 
urban versus mediu rural în cadrul 
statului membru;

(b) o analiză a valorii fondurilor PAC 
pentru veniturile din medii rurale și 
condițiile sociale;

(c) amenințări de abandonare a mediului 
rural la adresa situației socioeconomice a 
comunităților rurale.

Or. en

Amendamentul 4443
Momchil Nekov
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Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Anexa VI ar trebui să conțină 
analize privind impactul social în legătură 
cu locurile de muncă create, cu o estimare 
a dimensiunii ocupaționale a acțiunilor și 
metodelor de verificare a relațiilor 
contractuale din sector, prevăzute în 
planul strategic.

Or. en

Amendamentul 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Anexa VI la planul strategic PAC 
menționat la articolul 95 alineatul (2) 
litera (ea) include programele de 
intervenție regională prevăzute la 
articolul 100a.

Or. es

Amendamentul 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Anexa VI la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2) 
litera (f), include programe de intervenție 
regională.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este în concordanță cu amendamentul 16.

Amendamentul 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Anexa VI la planul strategic PAC, 
menționată la articolul 95 alineatul (2), 
include programe de intervenție 
regională.

Or. en

Amendamentul 4447
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 104 eliminat

Competențe delegate pentru conținutul 
planului strategic PAC

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în 
ceea ce privește conținutul planului 
strategic PAC și al anexelor la acesta.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să elimine această împuternicire a Comisiei de a modifica 
conținutul planurilor. Acesta este un element esențial al textului de bază.
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Amendamentul 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 104 eliminat

Competențe delegate pentru conținutul 
planului strategic PAC

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în 
ceea ce privește conținutul planului 
strategic PAC și al anexelor la acesta.

Or. es

Justificare

Conținutul planului strategic trebuie să fie permanent și trebuie să fie stabilit în actul de 
bază.

Amendamentul 4449
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 104 eliminat

Competențe delegate pentru conținutul 
planului strategic PAC

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în 
ceea ce privește conținutul planului 
strategic PAC și al anexelor la acesta.

Or. en



AM\1171755RO.docx 29/187 PE631.988v01-00

RO

Justificare

Conținutul necesar și anexele la planul strategic nu ar trebui modificate în cadrul unui act 
delegat sau act de punere în aplicare. Acestea sunt parte esențială din noul model de 
performanță.

Amendamentul 4450
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 104 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în 
ceea ce privește conținutul planului 
strategic PAC și al anexelor la acesta.

eliminat

Or. en

Amendamentul 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 104 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în 
ceea ce privește conținutul planului 
strategic PAC și al anexelor la acesta.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținutul planurilor strategice ar trebui să fie cât mai stabil posibil în timp. Nu pare să fie 
necesară modificarea niciunui element al planului strategic prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 4452
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Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 104 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în ceea 
ce privește conținutul planului strategic 
PAC și al anexelor la acesta.

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în ceea 
ce privește conținutul planului strategic 
PAC și al anexelor la acesta. În acest 
demers, Comisia asigură faptul că 
anexele I-III, XI și XII pot fi modificate 
numai prin completare.

Or. en

Justificare

În cazul în care Comisiei i s-ar permite să elimine elemente din anexe, eliminarea nu ar ține 
seama de elementele convenite de colegiuitori în cadrul procesului codecizional.

Amendamentul 4453
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 105 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe de executare pentru conținutul
planului strategic PAC

Competențe de executare pentru forma
planului strategic PAC

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să limiteze competențele de executare ale Comisiei Europene la 
forma planului strategic, nu la conținut, care trebuie să facă obiectul actului de bază sau al 
unui act delegat.

Amendamentul 4454
Michel Dantin
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Propunere de regulament
Articolul 105 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a unor norme privind 
prezentarea în planurile strategice PAC a 
elementelor descrise la articolele 96-103. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 139 
alineatul (2).

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a unui formular 
armonizat și a unor norme privind 
prezentarea în planurile strategice PAC a 
elementelor descrise la articolele 96-103. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 139 
alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să limiteze competențele de executare ale Comisiei Europene la 
forma planului strategic, în special la un formular, nu la conținut, care trebuie să facă 
obiectul actului de bază sau al unui act delegat.

Amendamentul 4455
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 105 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105a

Model de plan strategic PAC

Comisia elaborează, în urma consultărilor 
cu statele membre la nivel de experți, un 
model de plan strategic PAC, atașat la 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru transmite planul strategic cel târziu la 1 ianuarie 2020. Actele de punere 
în aplicare nu vor fi, probabil, finalizate până la acea dată. Prin urmare, ar fi utilă 
includerea unui model de plan strategic sub forma unei anexe la prezentul regulament.
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Amendamentul 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

APROBAREA ȘI MODIFICAREA 
PLANULUI STRATEGIC PAC

APROBAREA ȘI MODIFICAREA 
PLANULUI STRATEGIC PAC și A 
PROGRAMELOR REGIONALE DE 
DEZVOLTARE RURALĂ AFERENTE

Or. it

Amendamentul 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea planului strategic PAC Aprobarea și modificarea planului 
strategic PAC și a programelor regionale 
de dezvoltare rurală aferente

Or. it

Amendamentul 4458
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 1 
ianuarie 2020, fiecare stat membru 
prezintă Comisiei o propunere de plan 
strategic PAC, cuprinzând informațiile 
menționate la articolul 95.

1. Fiecare stat membru prezintă o 
propunere de plan strategic PAC, 
cuprinzând informațiile menționate la 
articolul 95, în termen de trei ani de la 
adoptarea cadrului juridic pentru 
elaborarea planurilor strategice naționale 
PAC.
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Or. hr

Amendamentul 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 1 ianuarie
2020, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei o propunere de plan strategic
PAC, cuprinzând informațiile menționate 
la articolul 95.

1. Până la data de 1 ianuarie din anul 
n+1 de la adoptarea prezentului 
regulament, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei o propunere de plan strategic 
PAC, cuprinzând informațiile menționate 
la articolul 95.

Or. es

Justificare

Data prezentării planului strategic trebuie să se adapteze ritmului procedurii parlamentare și 
aprobării acestei reforme.

Amendamentul 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 1 ianuarie 
2020, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei o propunere de plan strategic 
PAC, cuprinzând informațiile menționate 
la articolul 95.

1. Cel târziu până la data de 1 ianuarie 
2020, fiecare stat membru și regiunile 
ultraperiferice prezintă Comisiei o 
propunere de plan strategic PAC, 
cuprinzând informațiile menționate la 
articolul 95.

Or. pt

Amendamentul 4461
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 1 
ianuarie 2020, fiecare stat membru 
prezintă Comisiei o propunere de plan 
strategic PAC, cuprinzând informațiile 
menționate la articolul 95.

1. Fiecare stat membru prezintă 
Comisiei o propunere de plan strategic 
PAC, cuprinzând informațiile menționate 
la articolul 95.

Or. en

Justificare

Nu recomand stabilirea unei date exacte ca termen-limită de transmitere a planurilor 
strategice PAC. Nu cunoaștem calendarul pentru moment, prin urmare, trebuie să omitem 
acest aspect în această etapă.

Amendamentul 4462
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 1 ianuarie 
2020, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei o propunere de plan strategic 
PAC, cuprinzând informațiile menționate 
la articolul 95.

1. Cel târziu până la data de 1 ianuarie 
2022, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei o propunere de plan strategic 
PAC, cuprinzând informațiile menționate 
la articolul 95.

Or. en

Amendamentul 4463
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care un stat membru 
prevede depunerea anumitor intervenții în 
domeniul dezvoltării rurale gestionate la 
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nivel regional, acestea trebuie prezentate 
Comisiei în termen de trei luni de la 
prezentarea planului strategic național. În 
orice caz, planul strategic național 
conține un set de bază de măsuri de 
dezvoltare rurală care înlocuiesc 
gestionarea regională în cazul în care 
autoritățile regionale nu prezintă aceste 
intervenții regionale de dezvoltare rurală 
în termenele prevăzute.

Or. it

Amendamentul 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse, precum și 
intervențiile destinate dezvoltării rurale 
gestionate la nivel regional, abordând
caracterul adecvat al strategiei planului 
strategic PAC, obiectivele specifice 
aferente, țintele, intervențiile și alocarea
resurselor bugetare pentru îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale planului strategic 
PAC prin intermediul setului de intervenții 
propus pe baza analizei SWOT și a 
evaluării ex ante.

Or. en
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Amendamentul 4465
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus 
pe baza analizei SWOT și a evaluării ex 
ante.

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, și a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
Evaluarea are ca obiect, în special, 
impactul strategiei incluse în planul 
strategic PAC asupra funcționării adecvate 
a pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și asupra nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să delimiteze în mod clar domeniul de aplicare al evaluării 
planurilor strategice de către Comisia Europeană. Având în vedere activitatea raportorului 
în ceea ce privește restabilirea normelor comune și mai prescriptive pentru intervențiile PAC, 
este oportun ca evaluarea Comisiei să se limiteze la verificarea conformității intervențiilor cu 
cerințele fundamentale la nivelul Uniunii și cu principiile sale generale de drept, fără a se 
transforma însă într-un control al adecvării măsurilor.

Amendamentul 4466
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Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, printre care 
cele de la articolele 11 și 208 din TFUE, 
cu prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, a 
conformității cu obiectivele pe termen 
lung stabilite deja la nivel național 
prevăzute în instrumentele legislative 
menționate în anexa XI sau derivate din 
acestea, precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

Or. en

Amendamentul 4467
Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației și a unei declarații scrise a 
organizațiilor fermierilor de la nivel 
național, a conținutului, a punerii în 
aplicare și a simplificării planului. 
Evaluarea se va concentra, în special, 
asupra caracterului adecvat al strategiei 
planului strategic PAC, a obiectivelor 
specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

Or. en

Justificare

Perspectiva fermierilor este esențială în elaborarea și evaluarea planului strategic PAC. Prin 
urmare, organizațiile fermierilor de la nivel național trebuie invitate să prezinte observații cu 
privire la planurile strategice PAC, iar Comisia trebuie să țină seama de perspectiva 
fermierilor înainte de a aproba planul strategic PAC. Nu în ultimul rând simplificarea este un 
element al agendei, în cadrul căruia opinia fermierilor este esențială.

Amendamentul 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 2. Comisia evaluează planurile 
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strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației și a modului în care a fost 
inclusă contribuția autorităților 
competente și a altor părți interesate, 
conform articolului 94. Evaluarea se va 
concentra, în special, asupra caracterului 
adecvat al strategiei planului strategic 
PAC, inclusiv al calității dovezilor 
utilizate, a obiectivelor specifice aferente, a 
țintelor, a intervențiilor și a alocării 
resurselor bugetare pentru îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale planului strategic 
PAC prin intermediul setului de intervenții 
propus pe baza analizei SWOT și a 
evaluării ex ante.

Or. en

Amendamentul 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC, inclusiv, după caz, 
programele regionale de dezvoltare 
rurală, propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
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prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței,
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

Or. it

Amendamentul 4470
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse. Evaluarea se va 
concentra, în special, asupra caracterului 
adecvat al strategiei planului strategic 
PAC, a obiectivelor specifice aferente, a 
țintelor, a intervențiilor și a alocării 
resurselor bugetare pentru îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale planului strategic 
PAC prin intermediul setului de intervenții 
propus pe baza analizei SWOT și a 
evaluării ex ante. Comisia asigură o 
cooperare amplă în concordanță cu o 
logică a parteneriatului autentic cu statul 
membru vizat, pe parcursul procesului de 
evaluare a planului strategic PAC. Toate 
problemele tehnice apărute în timpul 
evaluării trebuie discutate înainte de 
chestiunea evaluării.
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specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

2. Evaluarea Comisiei se va concentra 
asupra caracterului adecvat al strategiei 
planului strategic PAC, a obiectivelor 
specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.
Pregătirea, aprobarea planurilor 
strategice PAC și punerea în aplicare de 
către statele membre: 
- trebuie efectuate în condiții de 
transparență și trebuie făcute publice 
pentru părțile interesate din sectorul 
agricol pentru a asigura participarea 
acestora la proces;
- nu trebuie să cauzeze niciun fel de 
întârzieri în perioada de punere în 
aplicare a ajutoarelor pentru beneficiari 
și nici plata la timp a ajutorului.



PE631.988v01-00 42/187 AM\1171755RO.docx

RO

Or. it

Amendamentul 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT, a țintelor UE, a 
angajamentelor privind ODD, a evaluării 
ex ante și a unei declarații din partea 
organizațiilor fermierilor cu privire la 
performanța și simplificarea planului.

Or. en

Amendamentul 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 106 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia asigură, de asemenea, 
faptul că respectiva combinare a țintelor 
statelor membre permite Uniunii 
Europene în ansamblu să își respecte 
angajamentele referitoare la schimbările 
climatice și țintele UE stabilite la articolul 
6a.

Or. en

Amendamentul 4474
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre și 
regiunilor în termen de trei luni de la data 
prezentării planului strategic PAC și 
asupra intervențiilor în domeniul 
dezvoltării rurale gestionate la nivel 
regional. Statul membru și regiunile 
furnizează Comisiei toate informațiile 
suplimentare necesare și, după caz, 
revizuiește planul propus.

Or. it

Amendamentul 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
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adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC, care cuprinde, 
după caz, programele regionale de 
dezvoltare rurală.

Or. it

Amendamentul 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre și, după 
caz, autorității de management regionale
în termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

Or. en

Justificare

Clarificare a rolului regiunilor în procesul de aprobare a planurilor strategice PAC, în 
special în cazul intervențiilor stabilite și puse în aplicare la nivel regional prin intermediul 
programelor de intervenție regională.

Amendamentul 4477
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre și, dacă 
este cazul, autorităților de management 
regionale, în termen de trei luni de la data 
prezentării planului strategic PAC.
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Or. pt

Amendamentul 4478
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre și, după 
caz, autorităților regionale de 
management, în termen de trei luni de la 
data prezentării planului strategic PAC.

Or. es

Amendamentul 4479
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații de natură politică statelor 
membre cu privire la aspectele majore 
restante în termen de trei luni de la data 
prezentării planului strategic PAC.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.
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Amendamentul 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

Comisia furnizează statului membru o 
listă de informații specifice necesare 
pentru evaluarea aprobării planului.
Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare 
solicitate și, după caz, revizuiește planul 
propus. În cazul în care Comisia
consideră că informațiile furnizate de 
statul membru sunt insuficiente, Comisia 
furnizează motive pentru a-și susține 
decizia.

Or. en

Justificare

Descrierea care formează baza evaluării Comisiei în vederea aprobării planurilor strategice 
PAC („lista de verificare”) ar trebui să fie pusă la dispoziția statelor membre pentru a 
facilita planificarea și aprobarea. Conținutul frazei „toate informațiile suplimentare 
necesare” ar trebui clarificat, iar Comisia ar trebui să dețină responsabilitatea în ceea ce 
privește motivele pe care le oferă statelor membre atunci când consideră insuficiente 
informațiile transmise de acestea.

Amendamentul 4481
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după
caz, revizuiește planul propus.

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare. În 
urma unui dialog între statul membru și 
Comisie, pot fi propuse revizuiri, după 
caz.

Or. en
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Amendamentul 4482
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare legate 
de aspectele restante și, după caz, 
revizuiește planul propus în termen de 3 
luni.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

Statul membru și, după caz, regiunile
furnizează Comisiei toate informațiile 
suplimentare necesare și, după caz, 
revizuiește planul propus.

Or. en

Amendamentul 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
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Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

Statul membru și, dacă este necesar, 
regiunile furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

Or. es

Amendamentul 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

Statul membru și regiunile furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiesc planul 
propus.

Or. it

Amendamentul 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În fiecare an, începând cu 2022, Comisia 
Europeană pune la dispoziția 
Parlamentului European și a Consiliului 
un raport de sinteză privind planurile 
strategice PAC naționale aprobate și 
neaprobate, cu evaluări clar descrise și 
decizii justificate. Comisia Europeană 
organizează anual o reuniune comună cu 
Parlamentul European pentru a discuta 
despre progresele înregistrate în 
aprobarea planurilor strategice.



AM\1171755RO.docx 49/187 PE631.988v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 4487
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute 
în prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

eliminat

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4488
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
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adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR] iar 
Parlamentul European și parlamentul 
național în cauză să fie anunțate 
corespunzător.

Or. pl

Amendamentul 4489
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus și eventualele intervenții în 
domeniul dezvoltării rurale gestionate la 
nivel regional, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

Or. it

Amendamentul 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, care cuprinde, după caz, 
programele regionale de dezvoltare 
rurală, cu condiția să fi fost transmise 
informațiile necesare, iar Comisia să 
considere că planul este compatibil cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii, 
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adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

cu cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia și al Regulamentului (UE) 
[HzR].

Or. it

Amendamentul 4491
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

4. Statul membru vizat transmite 
Comisiei în mod oficial planul său 
strategic PAC, ținând seama în mod 
corespunzător de rezultatul negocierilor 
lor anterioare. Planul trebuie să fie
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4492
Thomas Waitz

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4a. Toate planurile strategice sunt 
deschise publicului pe perioada evaluării, 
pentru ca acesta să poată transmite 
observații și să propună modificări.

Or. en

Amendamentul 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Toate planurile strategice sunt 
deschise publicului pe perioada evaluării, 
pentru ca acesta să poată transmite
observații și să propună modificări.

Or. en

Amendamentul 4494
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu opt luni de la prezentarea 
sa de către statul membru în cauză.

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC și a 
eventualelor intervenții în domeniul 
dezvoltării rurale gestionate la nivel 
regional are loc la cel târziu opt luni de la 
prezentarea sa de către statul membru sau 
regiunile în cauză.

Or. it

Amendamentul 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu opt luni de la prezentarea 
sa de către statul membru în cauză.

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC, 
care cuprinde, după caz, programele 
regionale de dezvoltare rurală, are loc la 
cel târziu opt luni de la prezentarea sa de 
către statul membru în cauză.

Or. it

Amendamentul 4496
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu opt luni de la prezentarea 
sa de către statul membru în cauză.

Intrarea în vigoare a fiecărui plan 
strategic PAC are loc la cel târziu opt luni 
de la prezentarea sa de către statul membru 
în cauză.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4497
Nikos Androulakis

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are 
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loc la cel târziu opt luni de la prezentarea 
sa de către statul membru în cauză.

loc la cel târziu șase luni de la prezentarea 
sa de către statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 4498
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea nu vizează informațiile 
menționate la articolul 101 litera (c) și în 
anexele I-IV la planul strategic PAC 
menționat la articolul 95 alineatul (2) 
literele (a)-(d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea nu vizează informațiile 
menționate la articolul 101 litera (c) și în 
anexele I-IV la planul strategic PAC 
menționat la articolul 95 alineatul (2) 
literele (a)-(d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea nu vizează informațiile 
menționate la articolul 101 litera (c) și în 
anexele I-IV la planul strategic PAC 
menționat la articolul 95 alineatul (2) 
literele (a)-(d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea nu vizează informațiile 
menționate la articolul 101 litera (c) și în
anexele I-IV la planul strategic PAC 
menționat la articolul 95 alineatul (2) 
literele (a)-(d).

Aprobarea nu vizează informațiile 
menționate în anexele I-IV la planul 
strategic PAC menționat la articolul 95 
alineatul (2) literele (a)-(d).

Or. es

Amendamentul 4502
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate corespunzător, statul 
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, 
menționate la articolul 100, pentru 
întregul plan strategic PAC, pentru a 
arăta consecvența și coerența de 

eliminat
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ansamblu a planului. Elementele lipsă ale 
planului strategic PAC sunt prezentate 
Comisiei ca o modificare a planului în 
conformitate cu articolul 107.

Or. en

Justificare

Nu este în concordanță cu principiile bunei gestiuni financiare, în special cu modelul de 
performanță „bazat pe rezultate”.

Amendamentul 4503
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate corespunzător, statul
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic 
PAC sunt prezentate Comisiei ca o 
modificare a planului în conformitate cu 
articolul 107.

Statul membru poate solicita Comisiei 
aprobarea unui plan strategic PAC care nu 
conține toate elementele. În cazul 
respectiv, statul membru în cauză indică în 
mod separat părțile din planul strategic 
PAC care lipsesc și prevede ținte și planuri 
financiare indicative, menționate la 
articolul 100, pentru întregul plan strategic 
PAC, pentru a oferi orientări de ansamblu 
cu privire la plan.

Or. it

Amendamentul 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate corespunzător, statul În cazuri justificate corespunzător, statul 
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membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic 
PAC sunt prezentate Comisiei ca o 
modificare a planului în conformitate cu 
articolul 107.

membru poate solicita Comisiei, de 
asemenea, aprobarea parțială a unui plan 
strategic PAC care se referă numai la 
tipurile de intervenții menționate în titlul 
III capitolele II, III sau IV. În cazul 
respectiv, statul membru în cauză indică 
tipurile de intervenții din planul strategic 
PAC care lipsesc și prevede ținte și planuri 
financiare indicative, menționate la 
articolul 100, pentru întregul plan strategic 
PAC, pentru a arăta consecvența și 
coerența de ansamblu a planului. Tipurile 
de intervenții lipsă ale planului strategic 
PAC sunt prezentate Comisiei ca o 
modificare a planului în conformitate cu 
articolul 107.

Or. de

Amendamentul 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate corespunzător, statul 
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic PAC 
sunt prezentate Comisiei ca o modificare a 
planului în conformitate cu articolul 107.

În cazuri justificate corespunzător, statul 
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic PAC 
sunt prezentate Comisiei ca o modificare a 
planului în conformitate cu articolul 107. 
Cu toate acestea, articolul 107 alineatul 
(7) nu se aplică acestor modificări.

Or. it
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Amendamentul 4506
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate corespunzător, statul
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic PAC 
sunt prezentate Comisiei ca o modificare a 
planului în conformitate cu articolul 107.

Un stat membru poate transmite planul 
său strategic PAC fără ca acesta să 
conțină toate elementele necesare. În cazul 
respectiv, statul membru în cauză indică 
părțile din planul strategic PAC care 
lipsesc și prevede ținte și planuri financiare 
indicative, menționate la articolul 100, 
pentru întregul plan strategic PAC, pentru a 
arăta consecvența și coerența de ansamblu 
a planului. Elementele lipsă ale planului 
strategic PAC sunt prezentate Comisiei ca 
o modificare a planului.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate corespunzător, statul 
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 

În cazuri justificate corespunzător, statul 
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
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la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic PAC 
sunt prezentate Comisiei ca o modificare a 
planului în conformitate cu articolul 107.

la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic PAC 
sunt prezentate Comisiei în conformitate cu 
articolul 107, care nu sunt considerate o 
modificare anuală a planului.

Or. es

Amendamentul 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate în mod 
corespunzător, Comisia poate aproba 
parțial un plan strategic PAC, inclusiv 
atunci când statul membru a transmis un 
plan strategic PAC complet. În aceste 
cazuri, Comisia justifică pe deplin 
motivele care stau la baza refuzării 
aprobării pentru anumite secțiuni și 
solicită statului membru să transmită 
elemente noi sau revizuite, ca o 
modificare a planului strategic PAC în 
conformitate cu articolul 107.

Or. en

Amendamentul 4509
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fiecare plan strategic PAC este 
aprobat de Comisie prin intermediul unei 
decizii de punere în aplicare, fără a se 
aplica procedura comitetului menționată 

eliminat
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la articolul 139.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4510
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fiecare plan strategic PAC este 
aprobat de Comisie prin intermediul unei 
decizii de punere în aplicare, fără a se 
aplica procedura comitetului menționată la 
articolul 139.

6. Fiecare plan strategic PAC și
eventualele intervenții în domeniul 
dezvoltării rurale gestionate la nivel 
regional sunt aprobate de Comisie prin 
intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139.

Or. it

Amendamentul 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fiecare plan strategic PAC este 
aprobat de Comisie prin intermediul unei 
decizii de punere în aplicare, fără a se 
aplica procedura comitetului menționată la 
articolul 139.

6. Fiecare plan strategic PAC, care 
cuprinde, după caz, programele regionale 
de dezvoltare rurală, este aprobat de 
Comisie prin intermediul unei decizii de 
punere în aplicare, fără a se aplica 
procedura comitetului menționată la 
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articolul 139.

Or. it

Amendamentul 4512
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale doar după aprobarea lor de 
către Comisie.

eliminat

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4513
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale doar după aprobarea lor de 
către Comisie.

7. Planurile strategice PAC și 
eventualele intervenții în domeniul 
dezvoltării rurale gestionate la nivel 
regional produc efecte legale doar după 
aprobarea lor de către Comisie.

Or. it
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Amendamentul 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale doar după aprobarea lor de 
către Comisie.

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale după aprobarea lor de către 
Comisie, retroactiv din momentul 
prezentării.

Or. es

Amendamentul 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale doar după aprobarea lor de 
către Comisie.

7. Planurile strategice PAC, care 
cuprind, după caz, programele regionale 
de dezvoltare rurală, produc efecte legale 
doar după aprobarea lor de către Comisie.

Or. it

Amendamentul 4516
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale doar după aprobarea lor de 
către Comisie.

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale după aprobarea lor de către 
Comisie, retroactiv de la data depunerii 
lor.

Or. hr
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Amendamentul 4517
Sofia Ribeiro

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Aprobarea planurilor strategice 
PAC și punerea lor în aplicare de către 
statele membre nu determină întârzieri în 
ceea ce privește perioada de solicitare de 
ajutor pentru beneficiari sau plata la timp 
a ajutorului, în special în primul an de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Aprobarea planurilor strategice 
PAC și punerea lor în aplicare de către 
statele membre nu determină întârzieri în 
ceea ce privește perioada de solicitare de 
ajutor pentru beneficiari sau plata la timp 
a ajutorului, în special în primul an de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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7a. Aprobarea Planurilor Strategice 
de către Comisia Europeană și 
implementarea ei de către statele membre 
nu trebuie să cauzeze întârzieri în 
distribuția ajutoarelor către beneficiari, în 
special în primul an de implementare.

Or. ro

Amendamentul 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. După aprobarea planului strategic 
PAC, în termen de șase săptămâni, 
Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului planul respectiv 
tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 4521
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Comisia Europeană asigură faptul 
că aprobarea și punerea în aplicare a 
planurilor strategice PAC de către statele 
membre nu determină întârzieri în 
efectuarea plăților către fermieri și alți 
beneficiari.

Or. en
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Amendamentul 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106a

Efectuarea la timp a plăților către 
beneficiari

Aprobarea planului strategic PAC de 
către Comisia Europeană și punerea 
acestuia în aplicare de către statele 
membre nu determină întârzieri la nivelul 
distribuției ajutorului către beneficiari, în 
special în primul său an de punere în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC, după caz, 
autoritatea de management regională 
poate transmite, de asemenea, Comisiei 
cereri de modificare a programelor de 
intervenție regională.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament permite autorităților de management regionale să modifice 
programele de intervenție regională.

Amendamentul 4524
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Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC; dacă este cazul, 
autoritățile de management regionale vor 
putea transmite, de asemenea, cereri de 
modificare a planurilor regionale.

Or. pt

Amendamentul 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC, care cuprind, după 
caz, programele regionale de dezvoltare 
rurală.

Or. it

Amendamentul 4526
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC.

1. Statele membre și regiunile pot 
transmite Comisiei cereri de modificare a 
propriilor planuri strategice PAC și a 
programelor operaționale regionale.
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Or. it

Amendamentul 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC.

1. Statele membre și regiunile 
ultraperiferice pot transmite Comisiei 
cereri de modificare a propriilor planuri 
strategice PAC.

Or. pt

Amendamentul 4528
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor
planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot modifica 
propriile planuri strategice PAC
transmițând Comisiei în mod oficial 
modificările.

Or. en

Amendamentul 4529
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia poate sugera, de 
asemenea, ca un stat membru să își 
modifice planul strategic PAC, oferind o 
justificare a sugestiei sale în scris și în 
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conformitate cu alineatul (2) de la 
prezentul articol. Statul membru vizat 
răspunde în scris în termen de 3 luni și, 
dacă este de acord cu sugestiile Comisiei, 
transmite o cerere de modificare a 
planului său strategic PAC în 
conformitate cu prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 4530
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre transmit cereri de 
modificare în vederea sporirii nivelului de 
ambiție a planului lor în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice în cazul 
în care își asumă noi angajamente în
această privință la nivel internațional sau 
european, în cazul în care țintele UE 
asumate cu privire la schimbările 
climatice sunt modificate sau studii 
științifice dovedesc faptul că tendințele 
emisiilor actuale ale statelor membre nu 
sunt conforme angajamentelor lor.

Or. en

Amendamentul 4531
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cererile de modificare a planurilor 
strategice PAC sunt justificate 
corespunzător și, în special, evidențiază 

eliminat
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impacturile preconizate ale modificărilor 
asupra planului asupra îndeplinirii 
obiectivelor specifice menționate la 
articolul 6 alineatul (1). Cererile sunt 
însoțite de planul modificat, care include 
anexele actualizate, după caz.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cererile de modificare a planurilor 
strategice PAC sunt justificate 
corespunzător și, în special, evidențiază 
impacturile preconizate ale modificărilor 
asupra planului asupra îndeplinirii 
obiectivelor specifice menționate la 
articolul 6 alineatul (1). Cererile sunt
însoțite de planul modificat, care include 
anexele actualizate, după caz.

2. Cererile de modificare a planurilor 
strategice PAC, care cuprind, după caz, 
programele regionale de dezvoltare 
rurală, sunt justificate corespunzător și, în 
special, evidențiază impacturile 
preconizate ale modificărilor asupra 
planului asupra îndeplinirii obiectivelor 
specifice menționate la articolul 6 alineatul 
(1). Cererile sunt însoțite de planul 
modificat, care include anexele actualizate, 
după caz.

Or. it

Amendamentul 4533
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cererile de modificare a planurilor 
strategice PAC sunt justificate 
corespunzător și, în special, evidențiază
impacturile preconizate ale modificărilor 
asupra planului asupra îndeplinirii 
obiectivelor specifice menționate la 
articolul 6 alineatul (1). Cererile sunt 
însoțite de planul modificat, care include 
anexele actualizate, după caz.

2. Cererile de modificare a planurilor 
strategice PAC evidențiază, în special, 
impacturile preconizate ale modificărilor 
asupra planului asupra îndeplinirii 
obiectivelor specifice menționate la 
articolul 6 alineatul (1). Cererile sunt 
însoțite de planul modificat, care include 
anexele actualizate, după caz.

Or. en

Justificare

Întrucât noul PAC implică o schimbare de paradigmă cu privire la performanță, statele 
membre dispun de o flexibilitate reală de modificare a planurilor lor în această primă 
perioadă (ținând seama de faptul că este deja impusă o limită a frecvenței modificărilor, și 
anume o dată pe an).

Amendamentul 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cererile de modificare vor fi 
deschise publicului și sunt supuse unei 
proceduri de evaluare similare celei 
prevăzute la articolul 106.

Or. en

Amendamentul 4535
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Comisia evaluează coerența 
modificării cu prezentul regulament și cu 
dispozițiile adoptate în temeiul acestuia, 
precum și cu Regulamentul (UE) [HzR], 
și contribuția efectivă a modificării la 
îndeplinirea obiectivelor specifice.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure aceeași procedură și aceleași criterii între articolele 
106 și 107 din regulament și trebuie interpretat în raport cu reformularea prezentului 
paragraf.

Amendamentul 4536
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă modificarea 
solicitată a planului strategic PAC 
propus, cu condiția să fi fost transmise 
informațiile necesare, iar Comisia să 
considere că planul modificat este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute 
în prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

eliminat

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4537
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Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă modificarea 
solicitată a planului strategic PAC propus, 
cu condiția să fi fost transmise 
informațiile necesare, iar Comisia să 
considere că planul modificat este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute 
în prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

4. Comisia evaluează și aprobă 
modificarea solicitată a planului strategic 
PAC propus, în aceleași condiții cu cele 
menționate la articolul 106.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure aceeași procedură și aceleași criterii între articolele 
106 și 107 din regulament și trebuie interpretat în raport cu reformularea prezentului 
paragraf.

Amendamentul 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă modificarea 
solicitată a planului strategic PAC propus, 
cu condiția să fi fost transmise informațiile 
necesare, iar Comisia să considere că 
planul modificat este compatibil cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii, 
cu cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia și al Regulamentului (UE) 
[HzR].

4. Comisia aprobă modificarea 
solicitată a planului strategic PAC propus, 
care cuprinde, după caz, programele 
regionale de dezvoltare rurală, cu condiția 
să fi fost transmise informațiile necesare, 
iar Comisia să considere că planul 
modificat este compatibil cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și cu 
dispozițiile adoptate în temeiul acestuia și 
al Regulamentului (UE) [HzR].

Or. it
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Amendamentul 4539
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia poate face observații în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
prezentării cererii de modificare a planului 
strategic PAC. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare.

5. Comisia poate face observații în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
prezentării cererii de modificare a planului 
strategic PAC. Problemele tehnice trebuie 
tratate în discuții cu statul membru vizat, 
pe baza unei logici a cooperării autentice.
Numai chestiunile politice restante pot fi 
incluse în observații.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia poate face observații în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
prezentării cererii de modificare a planului 
strategic PAC. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare.

5. Comisia poate face observații în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
prezentării cererii de modificare a planului 
strategic PAC, care cuprinde, după caz, 
programele regionale de dezvoltare 
rurală. Statul membru furnizează Comisiei 
toate informațiile suplimentare necesare.

Or. it
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Amendamentul 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Aprobarea unei cereri de 
modificare a unui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu trei luni de la prezentarea 
sa de către statul membru, cu condiția ca 
eventualele observații făcute de Comisie să 
fi fost luate în considerare în mod adecvat.

6. Aprobarea unei cereri de 
modificare a unui plan strategic PAC, care 
cuprinde, după caz, programele regionale 
de dezvoltare rurală are loc la cel târziu 
trei luni de la prezentarea sa de către statul 
membru, cu condiția ca eventualele 
observații făcute de Comisie să fi fost luate 
în considerare în mod adecvat.

Or. it

Amendamentul 4542
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Aprobarea unei cereri de 
modificare a unui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu trei luni de la prezentarea 
sa de către statul membru, cu condiția ca 
eventualele observații făcute de Comisie 
să fi fost luate în considerare în mod 
adecvat.

6. Intrarea în vigoare a unei 
modificări a unui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu trei luni de la prezentarea 
sa de către statul membru.

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.
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Amendamentul 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult o 
dată într-un an calendaristic, sub rezerva 
unor eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
articolul 109.

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC, care cuprinde, după caz, 
programele regionale de dezvoltare 
rurală, poate fi prezentată cel mult o dată 
într-un an calendaristic, sub rezerva unor 
eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
articolul 109.

Or. it

Amendamentul 4544
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult o 
dată într-un an calendaristic, sub rezerva 
unor eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
articolul 109.

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult 
de trei ori într-un an calendaristic, sub 
rezerva unor eventuale excepții care 
urmează a fi stabilite de Comisie în 
conformitate cu articolul 109.

Or. en

Amendamentul 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult o 
dată într-un an calendaristic, sub rezerva 
unor eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
articolul 109. 

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult 
de trei ori într-un an calendaristic, sub 
rezerva unor eventuale excepții care 
urmează a fi stabilite de Comisie în 
conformitate cu articolul 109. 

Or. pl

Amendamentul 4546
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult o 
dată într-un an calendaristic, sub rezerva 
unor eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
articolul 109.

7. O modificare a planului strategic 
PAC poate fi prezentată cel mult o dată 
într-un an calendaristic, sub rezerva unor 
eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Chestiunile politice importante, îndeosebi cele legate de elaborarea și aprobarea planurilor 
strategice PAC, nu pot fi delegate de la colegiuitorii UE la Comisie.

Amendamentul 4547
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult o 
dată într-un an calendaristic, sub rezerva 
unor eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
articolul 109. 

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult 
de două ori într-un an calendaristic, sub 
rezerva unor eventuale excepții care 
urmează a fi stabilite de Comisie în 
conformitate cu articolul 109.
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Or. pl

Amendamentul 4548
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Fiecare modificare a planului 
strategic PAC este aprobată de Comisie 
prin intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139.

eliminat

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4549
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Fiecare modificare a planului 
strategic PAC este aprobată de Comisie 
prin intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139.

8. Fiecare modificare a planului 
strategic PAC este aprobată de Comisie 
prin intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139, cu 
notificarea corespunzătoare a 
Parlamentului European și a 
parlamentului național vizat.

Or. pl
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Amendamentul 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Fiecare modificare a planului 
strategic PAC este aprobată de Comisie 
prin intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139.

8. Fiecare modificare a planului 
strategic PAC, care cuprinde, după caz, 
programele regionale de dezvoltare 
rurală, este aprobată de Comisie prin 
intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139.

Or. it

Amendamentul 4551
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Fără a se aduce atingere 
articolului 80, modificările aduse 
planurilor strategice PAC produc efecte 
legale doar după aprobarea lor de către 
Comisie.

eliminat

Or. en

Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4552
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul (9 a) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. După aprobarea modificărilor 
aduse planului strategic PAC, în termen 
de șase săptămâni, Comisia transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
planul respectiv tradus în toate limbile 
oficiale ale Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 4553
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 107 - alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Corecturile de natură pur materială 
sau de redactare sau ale erorilor evidente 
care nu afectează implementarea politicii și 
a intervenției nu sunt considerate o cerere 
de modificare. Statele membre informează 
Comisia cu privire la astfel de corecturi.

10. Corecturile de natură pur materială 
sau de redactare sau ale erorilor evidente 
care nu afectează implementarea politicii și 
a intervenției nu sunt considerate o 
modificare. Statele membre informează 
Comisia cu privire la astfel de corecturi.

Or. en

Amendamentul 4554
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. În termen de cel mult șase luni de 
la aprobarea tuturor planurilor strategice 
PAC, Comisia Europeană prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport comparativ al diferitelor planuri 
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strategice ale statelor membre, în special 
al opțiunilor de intervenții și al 
cuantumurilor financiare alocate în 
vederea realizării obiectivelor Uniunii.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește introducerea unui control parlamentar asupra procesului de 
evaluare și aprobare a planurilor strategice de către Comisia Europeană prin prezentarea, în 
termen de șase luni de la aprobarea ultimului plan strategic, a unui raport comparativ al 
diferitelor planuri strategice ale statelor membre, în special al opțiunilor de intervenții și al 
cuantumurilor financiare alocate în vederea realizării obiectivelor Uniunii.

Amendamentul 4555
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 108 eliminat

Calcularea termenelor pentru acțiunile 
Comisiei

În scopul prezentului capitol, atunci când 
este stabilit un termen pentru o acțiune a 
Comisiei, termenul respectiv începe să 
curgă atunci când au fost prezentate toate 
informațiile în conformitate cu cerințele 
stabilite în prezentul regulament și în 
dispozițiile adoptate în temeiul acestuia.

Acest termen nu include perioada care
începe în ziua următoare datei la care 
Comisia trimite statului membru 
observațiile sale sau o solicitare de 
documente revizuite și care se încheie la 
data la care statul membru răspunde 
Comisiei.

Or. en
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Justificare

Cel mai controversat element al propunerii de plan strategic PAC este actul de aprobare care 
nu este bine conceput de Comisie. Trebuie să avem reguli detaliate în prezentul regulament 
cu privire la aprobarea respectivă pentru a putea stabili cu claritate limitele competențelor 
Comisiei în ceea ce privește obligarea statelor membre cu privire la elementele care ar trebui 
sau nu ar trebui să fie introduse în plan. Trebuie să evităm o situație în care Comisia să 
poată șantaja statele membre cu privire la conținutul planurilor strategice.

Amendamentul 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 108 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest termen nu include perioada care 
începe în ziua următoare datei la care 
Comisia trimite statului membru 
observațiile sale sau o solicitare de 
documente revizuite și care se încheie la 
data la care statul membru răspunde 
Comisiei.

eliminat

Or. es

Justificare

Practica a arătat că clauza „stop the clock” implică întârzieri semnificative.

Amendamentul 4557
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109 eliminat

Competențe delegate

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în 
ceea ce privește:



PE631.988v01-00 82/187 AM\1171755RO.docx

RO

(a) procedurile și termenele pentru 
aprobarea planurilor strategice PAC;

(b) procedurile și termenele pentru 
prezentarea și aprobarea cererilor de 
modificare a planurilor strategice PAC;

(c) frecvența cu care trebuie prezentate 
planurile strategice PAC pe parcursul 
perioadei de programare, inclusiv 
stabilirea cazurilor excepționale în care 
nu contează numărul maxim de 
modificări menționat la articolul 107 
alineatul (7).

Or. de

Amendamentul 4558
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109 eliminat

Competențe delegate

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de modificare a prezentului capitol în 
ceea ce privește:

(a) procedurile și termenele pentru 
aprobarea planurilor strategice PAC;

(b) procedurile și termenele pentru 
prezentarea și aprobarea cererilor de 
modificare a planurilor strategice PAC;

(c) frecvența cu care trebuie prezentate 
planurile strategice PAC pe parcursul 
perioadei de programare, inclusiv 
stabilirea cazurilor excepționale în care 
nu contează numărul maxim de 
modificări menționat la articolul 107 
alineatul (7).

Or. en
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Justificare

Chestiunile politice importante, îndeosebi cele legate de elaborarea și aprobarea planurilor 
strategice PAC, nu pot fi delegate de la colegiuitorii UE la Comisie.

Amendamentul 4559
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIIa

CONȚINUTUL PROGRAMELOR 
OPERAȚIONALE REGIONALE

Articolul 109a

Conținutul programelor operaționale 
regionale

1. Fiecare plan operațional regional 
conține următoarele secțiuni:

(a) o evaluare a nevoilor; (b) o strategie 
de intervenție;

(c) o descriere a elementelor comune ale 
mai multor intervenții;

(d) descrierea intervențiilor la nivel 
regional în conformitate cu planul 
strategic pus în aplicare la nivel regional;

(e) planurile cu ținte și planurile 
financiare pentru intervențiile puse în 
aplicare la nivel regional;

(f) o descriere a sistemului de guvernanță 
și de coordonare;

(g) o descriere a elementelor legate de 
simplificare și de reducere a sarcinii 
administrative pentru beneficiarii finali.

2. Fiecare plan operațional regional 
conține următoarele anexe:

(a) Anexa I privind evaluarea ex ante și 
evaluarea strategică de mediu (SEA);

(b) Anexa II privind analiza SWOT;
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(c) Anexa III privind consultarea 
partenerilor;

(d) Anexa IV privind finanțarea regională 
suplimentară acordată în cadrul 
programelor operaționale regionale.

Articolul 109b

Evaluarea nevoilor

Evaluarea nevoilor menționată la 
articolul 109a alineatul (1) litera (a) 
include următoarele:

(a) rezumatul analizei SWOT menționate 
la articolul 103 alineatul (2) bazate pe 
nevoile teritoriale;

(b) identificarea nevoilor în cazul fiecărui 
obiectiv specific prevăzut la articolul 6, pe 
baza dovezilor rezultate din analiza 
SWOT. Toate nevoile sunt descrise, 
indiferent dacă vor fi abordate prin 
intermediul programului operațional 
regional sau nu;

(c) în ceea ce privește obiectivul specific 
de sprijinire a veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței, prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a), o 
evaluare a nevoilor în materie de 
gestionare a riscurilor;

(d) dacă este cazul, o analiză a nevoilor 
specifice ale zonelor geografice 
vulnerabile;

(e) ordinea de prioritate și clasificarea 
nevoilor, inclusiv o justificare solidă a 
alegerilor făcute și, dacă este cazul, 
motivul pentru care anumite nevoi 
identificate nu sunt remediate sau 
abordate parțial în cadrul programului 
operațional regional.

În cazul obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f), 
evaluarea ține seama de planurile 
naționale în domeniul mediului și al 
climei care decurg din instrumentele 
legislative menționate în anexa XI. În 
scopul acestei evaluări, se utilizează 
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datele cele mai recente și mai fiabile.

Articolul 109c

Intervenții

Descrierea fiecărei intervenții specificate 
în planurile operaționale regionale, 
menționată la articolul 109 alineatul (1) 
litera (d), include:

(a) tipul de intervenție căreia îi aparține;

(b) domeniul de aplicare teritorială;

(c) designul specific sau cerințele aferente 
intervenției respective care asigură o 
contribuție eficace la obiectivul specific 
sau obiectivele specifice prevăzut(e) la 
articolul 6 alineatul (1). În cazul 
intervențiilor referitoare la mediu și 
climă, îmbinarea cu cerințele din cadrul 
condiționalității trebuie să arate că 
practicile nu se suprapun;

(d) condițiile de eligibilitate;

(e) realizările anuale planificate ale 
intervenției și, după caz, o defalcare în 
funcție de cuantumul unitar mediu sau 
uniform al sprijinului;

(f) după caz, se furnizează, de asemenea, 
următoarele informații:

i) forma și rata sprijinului;

ii) calcularea cuantumului unitar al 
sprijinului și certificarea acesteia, 
menționată la articolul 76;

(g) alocarea financiară anuală rezultată 
pentru intervenție, menționată la 
articolul 88. După caz, se furnizează o 
defalcare a cuantumurilor planificate 
pentru granturi și a sumelor planificate 
pentru instrumentele financiare;

(h) o descriere a utilizării „asistenței 
tehnice” menționate la articolul 86 
alineatul () și la articolul 112;

(i) o mențiune care să indice dacă 
intervenția nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al articolului 42 din TFUE și 
face obiectul evaluării ajutoarelor de stat.
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Articolul 109d

Modificarea programelor operaționale 
regionale

În ceea ce privește modificările aduse 
programelor operaționale regionale, se 
aplică dispozițiile prevăzute la articolul 
107.

Or. it

Amendamentul 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate
de management pentru planurile lor
strategice PAC.

Statele membre desemnează una sau mai 
multe autorități de management pentru 
punerea în aplicare a planurilor strategice 
PAC, după caz, prin intermediul 
programelor de intervenție regională.

Or. en

Amendamentul 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
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Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate
de management pentru planurile lor 
strategice PAC.

Statele membre desemnează una sau mai 
multe autorități de management pentru 
punerea în aplicare a planurilor lor 
strategice PAC, care cuprind, după caz, 
programele regionale de dezvoltare 
rurală.

Or. it

Amendamentul 4563
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate de 
management pentru planurile lor strategice 
PAC.

Statele membre desemnează o autoritate de 
management pentru planurile lor strategice 
PAC și, dacă este cazul, o autoritate de 
management regional pentru fiecare plan 
regional.

Or. pt

Amendamentul 4564
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate de 
management pentru planurile lor strategice 
PAC.

Statele membre desemnează o autoritate de 
management pentru planurile lor strategice 
PAC și o autoritate de management 
pentru fiecare program operațional 
regional.

Or. it
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Amendamentul 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate 
de management pentru planurile lor 
strategice PAC.

Statele membre desemnează una sau mai 
multe autorități de management pentru 
planurile lor strategice PAC.

Or. es

Amendamentul 4566
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate
de management pentru planurile lor 
strategice PAC.

Statele membre desemnează una sau mai 
multe autorități de management pentru 
planurile lor strategice PAC.

Or. it

Amendamentul 4567
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că sistemul de 
management și control relevant a fost 
instituit în așa fel încât să asigure o 
alocare clară și o separare a funcțiilor 
între autoritatea de management și alte 
organisme. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 

eliminat



AM\1171755RO.docx 89/187 PE631.988v01-00

RO

toată durata aplicării planului strategic 
PAC.

Or. en

Justificare

Al doilea paragraf ar trebui eliminat, deoarece este criteriu de acreditare în Regulamentul 
orizontal privind PAC.

Amendamentul 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că sistemul de 
management și control relevant a fost 
instituit în așa fel încât să asigure o alocare 
clară și o separare a funcțiilor între 
autoritatea de management și alte 
organisme. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării planului strategic 
PAC.

Statele membre se asigură că sistemul de 
management și control relevant a fost 
instituit în așa fel încât să asigure o alocare 
clară și o separare a funcțiilor între 
autoritățile de management și alte 
organisme. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării planului strategic 
PAC.

Or. en

Amendamentul 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la prima teză, statele 
membre în care agențiile de plăți sunt 
instituite la nivel regional în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (UE) 
[HzR] pot înființa autorități de 
management la nivel regional. În cazul în 
care se înființează mai multe autorități de 
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management, statul membru în cauză 
desemnează un organism de coordonare 
care promovează aplicarea uniformă a 
normelor UE, asigură legătura între 
Comisie și autoritățile de management și 
garantează coerența și consecvența cu 
elementele planului strategic PAC 
stabilite la nivel național menționate la 
articolul 93 a doua teză.

Or. de

Amendamentul 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute la articolul anterior, statele 
membre pot desemna, de asemenea, 
autorități regionale de management 
pentru gestionarea și controlul 
elementelor teritoriale ale intervențiilor de 
dezvoltare rurală ale planului strategic, 
stabilite la articolele 64-72. În aceste 
cazuri, autoritatea națională de 
management desemnată de statul membru 
coordonează acțiunile autorităților 
regionale de management, asigurând 
respectarea celui de-al doilea paragraf de 
la alineatul (1), pentru care se stabilește 
cadrul național de reglementare 
corespunzător.

Or. es

Amendamentul 4571
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor alineatului (1) primul 
paragraf, statele membre pot înființa, de 
asemenea, autorități regionale 
responsabile pentru realizarea și 
gestionarea intervențiilor finanțate din 
FEADR în cadrul planurilor strategice 
naționale în cazul în care domeniul de 
aplicare al respectivelor intervenții este de 
nivel regional. Într-un astfel de caz, 
autoritatea de management națională 
desemnează un organism național pentru 
coordonarea FEADR care garantează 
aplicarea uniformă a normelor Uniunii 
Europene, asigurând coerența cu 
elementele planului strategic stabilit la 
nivel național, în conformitate cu 
articolul 93 al doilea paragraf.

Atunci când statele membre recurg la 
posibilitatea prevăzută la primul paragraf, 
acestea pot delega elaborarea elementelor 
regionale ale planului strategic, 
asigurând în același timp coerența 
globală a planului strategic stabilit la 
nivel național.

Or. fr

Amendamentul 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea de management este 
responsabilă cu gestionarea și 
implementarea planului strategic PAC în 
mod eficient, eficace și corect. În special, 
autoritatea de management se asigură că:

2. Autoritățile de management sunt 
responsabile cu gestionarea și 
implementarea planului strategic PAC în 
mod eficient, eficace și corect. În special, 
autoritățile de management se asigură că:

Or. en
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Amendamentul 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea de management este 
responsabilă cu gestionarea și 
implementarea planului strategic PAC în 
mod eficient, eficace și corect. În special, 
autoritatea de management se asigură că:

2. Autoritățile de management sunt 
responsabile cu gestionarea și 
implementarea planului strategic PAC în 
mod eficient, eficace și corect. În special, 
autoritatea de management se asigură că:

Or. it

Amendamentul 4574
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există un sistem electronic adecvat 
și sigur pentru înregistrarea, păstrarea, 
gestionarea și raportarea informațiilor 
statistice cu privire la plan și la 
implementarea acestuia, care sunt necesare 
în scopul monitorizării și evaluării și, în 
special, ale informațiilor necesare pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate în 
privința îndeplinirii obiectivelor și a 
atingerii țintelor stabilite;

(a) există un sistem electronic adecvat 
și sigur pentru înregistrarea, păstrarea, 
gestionarea și raportarea informațiilor 
statistice cu privire la plan și la 
implementarea acestuia, care sunt necesare 
în scopul monitorizării și evaluării și, în 
special, ale informațiilor necesare pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate în 
privința îndeplinirii obiectivelor și a 
atingerii țintelor stabilite; sistemul folosit 
de agenția de plăți și alte sisteme 
statistice, precum RICA, pot fi utilizate;

Or. en

Justificare

Nu este logic să fie create sisteme de informații paralele. Sistemul agenției de plăți poate fi 
completat de RICA și alte sisteme statistice disponibile.

Amendamentul 4575
Luke Ming Flanagan
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt informați cu privire la 
obligațiile care le revin ca urmare a 
acordării ajutorului și utilizează fie un 
sistem separat de contabilitate, fie o 
codificare contabilă adecvată pentru toate 
tranzacțiile aferente unei operațiuni;

(i) sunt informați cu privire la 
obligațiile care le revin ca urmare a 
acordării ajutorului și utilizează o 
codificare contabilă adecvată pentru toate 
tranzacțiile aferente unei operațiuni;

Or. en

Justificare

Un sistem contabil separat nu este necesar.

Amendamentul 4576
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul anual privind performanța 
este elaborat, inclusiv tabelele de 
monitorizare agregate, și, după 
consultarea comitetului de monitorizare,
este transmis Comisiei;

(g) toate informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului anual privind 
performanța sunt furnizate, inclusiv 
tabelele de monitorizare agregate, și 
comitetul de monitorizare este consultat cu 
privire la raport;

Or. en

Amendamentul 4577
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul anual privind performanța (g) raportul multianual de 
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este elaborat, inclusiv tabelele de 
monitorizare agregate, și, după consultarea 
comitetului de monitorizare, este transmis 
Comisiei;

monitorizare a performanței este elaborat, 
inclusiv tabelele de monitorizare agregate, 
și, după consultarea comitetului de 
monitorizare, este transmis Comisiei;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu eliminarea obligației de a transmite un raport 
anual de performanță în favoarea unui raport multianual de monitorizare a performanței 
transmis în 2026, 2028 și 2030, în conformitate cu propunerile raportorului din regulamentul 
orizontal.

Amendamentul 4578
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul anual privind performanța 
este elaborat, inclusiv tabelele de 
monitorizare agregate, și, după consultarea 
comitetului de monitorizare, este transmis 
Comisiei;

(g) raportul trienal privind performanța 
este elaborat, inclusiv tabelele de 
monitorizare agregate, și, după consultarea 
comitetului de monitorizare, este transmis 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 4579
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sunt luate măsuri subsecvente 
relevante privind observațiile Comisiei 
referitoare la rapoartele anuale privind 

(h) sunt luate măsuri subsecvente 
relevante privind observațiile Comisiei 
referitoare la rapoartele trienale privind 
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performanța; performanța;

Or. en

Amendamentul 4580
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sunt luate măsuri subsecvente 
relevante privind observațiile Comisiei 
referitoare la rapoartele anuale privind 
performanța;

(h) sunt luate măsuri subsecvente 
relevante privind observațiile Comisiei 
referitoare la rapoartele privind 
performanța;

Or. de

Amendamentul 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) organizațiile interesate care 
reprezintă interesele economice, sociale și 
de mediu sunt informate cu privire la 
elaborarea, modificarea și aprobarea 
planului strategic PAC;

Or. es

Justificare

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.
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Amendamentul 4582
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) se acordă acces la toate 
informațiile privind elaborarea, 
modificarea și aprobarea planului 
strategic PAC, precum și la toate 
informațiile furnizate comitetului de 
monitorizare, inclusiv la consultările 
efectuate și la rezultatul acestora, 
organizațiilor interesate care reprezintă 
interesele economice și sociale și 
organizațiilor neguvernamentale 
interesate;

Or. es

Justificare

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Amendamentul 4583
Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) planurile strategice PAC și toată 
legislația națională relevantă care pune în 
aplicare planul la nivel național sunt 
traduse în limba engleză și publicate, 
astfel încât să se asigure publicitate și 
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transparență la nivel european.

Or. en

Justificare

Transparența privind punerea în aplicare la nivel național a PAC în statele membre este 
necesară la nivel european. Acest lucru ar fi posibil dacă informațiile privind punerea în 
aplicare ar fi puse la dispoziția tuturor statelor membre. Aceasta va permite celorlalți să se 
inspire cu privire la punerea în aplicare în alte state membre.

Amendamentul 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) planurile strategice PAC sunt 
traduse în limba engleză și publicate într-
un mod care asigură publicitatea și 
transparența la nivel european.

Or. en

Justificare

Pentru a spori transparența la nivel european, planurile strategice PAC ar trebui traduse în 
limba engleză. Statele membre pot învăța cu ușurință din planurile celorlalte state membre și 
pot utiliza elemente în vederea adaptării și îmbunătățirii planurilor proprii.

Amendamentul 4585
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) se instituie un sistem funcțional de 
mediere și recurs;

Or. en
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Amendamentul 4586
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) în vederea asigurării securității 
juridice pentru beneficiari, se instituie un 
organism de mediere și recurs 
independent din punct de vedere 
funcțional, ce cuprinde experții necesari 
și părțile interesate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura echitatea și transparența pentru beneficiari.

Amendamentul 4587
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru sau autoritatea de 
management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și să 
implementeze intervențiile din cadrul 
planului strategic PAC.

3. Statul membru sau autoritatea de 
management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și să 
implementeze intervențiile din cadrul 
planului strategic PAC sau programele 
operaționale regionale.

Or. it

Amendamentul 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
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Articolul 110 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru sau autoritatea de 
management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și să 
implementeze intervențiile din cadrul 
planului strategic PAC.

3. Statul membru sau autoritățile de 
management pot desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și să 
implementeze intervențiile din cadrul 
planului strategic PAC.

Or. it

Amendamentul 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Atunci când o parte dintre sarcinile 
sale sunt delegate unui alt organism, 
autoritatea de management păstrează 
întreaga responsabilitate în ceea ce privește 
eficiența și corectitudinea gestionării și 
îndeplinirii sarcinilor respective. 
Autoritatea de management se asigură că 
sunt prevăzute dispoziții corespunzătoare 
care să permită celuilalt organism să obțină 
toate datele și informațiile necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor respective.

4. Atunci când o parte dintre sarcinile 
sale sunt delegate unui alt organism, 
autoritatea de management păstrează 
întreaga responsabilitate în ceea ce privește 
eficiența și corectitudinea gestionării și 
îndeplinirii sarcinilor respective. În cazul 
în care în unul sau mai multe state 
membre sarcinile sunt îndeplinite de 
autorități de management la nivel 
regional, organismul prevăzut la 
alineatul (1) are rol de coordonare în ceea 
ce privește eficiența și corectitudinea 
gestionării și îndeplinirii sarcinilor 
respective. Autoritatea de management se 
asigură că sunt prevăzute dispoziții 
corespunzătoare care să permită celuilalt 
organism să obțină toate datele și 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor respective.

Or. de
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Amendamentul 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Atunci când o parte dintre sarcinile 
sale sunt delegate unui alt organism, 
autoritatea de management păstrează 
întreaga responsabilitate în ceea ce privește 
eficiența și corectitudinea gestionării și 
îndeplinirii sarcinilor respective. 
Autoritatea de management se asigură că 
sunt prevăzute dispoziții corespunzătoare 
care să permită celuilalt organism să obțină 
toate datele și informațiile necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor respective.

4. Atunci când o parte dintre sarcinile 
sale sunt delegate unui alt organism, 
autoritatea de management competentă 
păstrează întreaga responsabilitate în ceea 
ce privește eficiența și corectitudinea 
gestionării și îndeplinirii sarcinilor 
respective. Autoritatea de management 
competentă se asigură că sunt prevăzute 
dispoziții corespunzătoare care să permită 
celuilalt organism să obțină toate datele și 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor respective.

Or. en

Amendamentul 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de completare a prezentului regulament cu 
norme detaliate privind aplicarea cerințelor 
privind informarea, publicitatea și 
vizibilitatea menționate la alineatul (2) 
literele (j) și (k)

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
pentru completarea prezentului 
regulament cu norme detaliate privind 
aplicarea cerințelor privind informarea, 
publicitatea și vizibilitatea menționate la 
alineatul (2) literele (j) și (k).

Or. en

Justificare

Acesta ar trebui să fie un act de punere în aplicare, întrucât, la articolul 138, nu există nicio 
referință la articolul 110.
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Amendamentul 4592
Ulrike Müller

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat

Comitetul de monitorizare

1.

Înainte de a prezenta planul strategic 
PAC, statul membru instituie un comitet 
de monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Fiecare comitet de monitorizare își adoptă 
propriul regulament de procedură.

Comitetul de monitorizare se reunește cel 
puțin o dată pe an și examinează toate 
chestiunile care afectează progresele 
înregistrate de planul strategic PAC în 
privința atingerii țintelor sale.

Statul membru publică online 
regulamentul de procedură al comitetului 
de monitorizare, precum și toate datele și 
informațiile partajate cu comitetul de 
monitorizare.

2.

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților 
partenerilor menționați la articolul 94 
alineatul (3).

Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare dispune de un vot.

Statul membru publică online lista 
membrilor comitetului de monitorizare.

Reprezentanții Comisiei participă la 
lucrările comitetului de monitorizare în 
calitate de consultanți.
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3. Comitetul de monitorizare examinează 
în special:

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea planului strategic 
PAC și atingerea obiectivelor de etapă și a 
țintelor;

(b) orice probleme care influențează 
performanța planului strategic PAC și 
acțiunile întreprinse pentru a le remedia;

(c) elementele evaluării ex ante 
menționate la articolul 52 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) [CPR] și în
documentul de strategie menționat la 
articolul 53 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [CPR];

(d) progresele înregistrate cu privire la 
efectuarea evaluărilor, a sintezelor 
evaluărilor și a oricăror acțiunile 
întreprinse ca urmare a constatărilor;

(e) punerea în aplicare a acțiunilor legate 
de comunicare și vizibilitate;

(f) consolidarea capacității administrative 
pentru autoritățile publice și beneficiari, 
acolo unde este cazul.

4. Comitetul de monitorizare își dă avizul 
privind:

(a) proiectul de plan strategic PAC;

(b) metodologia și criteriile folosite pentru 
selectarea operațiunilor;

(c) rapoartele anuale privind 
performanța;

(d) planul de evaluare și orice modificare 
a acestuia;

(e) orice propunere a autorității de 
management privind modificarea planului 
strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 4593
Clara Eugenia Aguilera García
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Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a prezenta planul strategic 
PAC, statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

După prezentarea planului strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”) și, după caz, regiunile 
înființează un comitet pentru controlul 
implementării programelor de intervenție 
regională.

Or. es

Amendamentul 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”) și, după caz, regiunile 
instituie un comitet de monitorizare a 
implementării programelor de intervenție 
regională.

Or. en

Amendamentul 4595
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
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strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”) și, dacă este cazul, un 
comitet regional de monitorizare a 
implementării planurilor regionale.

Or. pt

Amendamentul 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”). Statul membru poate 
înființa comitete regionale dacă decide să 
aplice planul strategic la nivel regional.

Or. es

Amendamentul 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Înainte de a prezenta planul strategic PAC, 
statul membru și autoritățile de 
management regionale instituie un comitet 
de monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Or. it

Amendamentul 4598
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Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a prezenta planul strategic 
PAC, statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Or. en

Justificare

Numai obligațiile de instituire a unui comitet de monitorizare trebuie prescrise la nivelul UE. 
Toate celelalte aspecte ale comitetului de monitorizare țin de statele membre.

Amendamentul 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a prezenta planul strategic 
PAC, statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Statul membru instituie un comitet de 
monitorizare a implementării planului 
strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”).

Or. pl

Amendamentul 4600
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru poate înființa comitete de 
monitorizare la nivel regional pentru 
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intervențiile de dezvoltare rurală din 
capitolul IV din prezentul regulament 
dacă decide să aplice aceste intervenții la 
nivel regional.

Or. es

Justificare

Intervențiile în cadrul dezvoltării rurale au nevoie de o monitorizare mai apropiată dacă sunt 
aplicate la nivel regional, motiv pentru care ar trebui menținute aceste comitete pentru a 
îmbunătăți adaptarea intervențiilor și pentru a măsura mai bine impactul lor.

Amendamentul 4601
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În rândul membrilor comitetului de 
monitorizare se află reprezentanți ai 
rețelei naționale a grupurilor de acțiune 
locală sau ai altor organisme 
subregionale care sunt autorizate să 
utilizeze fonduri pentru intervențiile 
LEADER.

Or. en

Amendamentul 4602
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare comitet de monitorizare își adoptă 
propriul regulament de procedură.

eliminat

Or. en
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Justificare

Numai obligația de instituire a unui comitet de monitorizare trebuie prescrisă la nivelul UE. 
Toate celelalte aspecte ale comitetului de monitorizare țin de statele membre.

Amendamentul 4603
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare se reunește cel 
puțin o dată pe an și examinează toate 
chestiunile care afectează progresele 
înregistrate de planul strategic PAC în 
privința atingerii țintelor sale.

eliminat

Or. en

Justificare

Numai obligația de instituire a unui comitet de monitorizare trebuie prescrisă la nivelul UE. 
Toate celelalte aspecte ale comitetului de monitorizare țin de statele membre.

Amendamentul 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare se reunește cel 
puțin o dată pe an și examinează toate 
chestiunile care afectează progresele 
înregistrate de planul strategic PAC în 
privința atingerii țintelor sale.

Comitetul de monitorizare se reunește cel 
puțin o dată pe an și examinează toate 
chestiunile care afectează progresele 
înregistrate de planul strategic PAC și, 
după caz, de programele de intervenție 
regională în privința atingerii țintelor lor.

Or. en
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Justificare

În cazul programelor de intervenție regională, se instituie comitete de monitorizare regională 
pentru a monitoriza implementarea intervențiilor regionalizate.

Amendamentul 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare se reunește cel 
puțin o dată pe an și examinează toate 
chestiunile care afectează progresele 
înregistrate de planul strategic PAC în 
privința atingerii țintelor sale.

Comitetul de monitorizare se reunește cel 
puțin o dată pe an și examinează toate 
chestiunile care afectează progresele 
înregistrate de planul strategic PAC și, 
după caz, de programele de intervenție 
regională în privința atingerii țintelor lor.

Or. en

Amendamentul 4606
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru publică online 
regulamentul de procedură al comitetului 
de monitorizare, precum și toate datele și 
informațiile partajate cu comitetul de 
monitorizare.

eliminat

Or. en

Justificare

Numai obligația de instituire a unui comitet de monitorizare trebuie prescrisă la nivelul UE. 
Toate celelalte aspecte ale comitetului de monitorizare țin de statele membre.

Amendamentul 4607
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Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru publică online regulamentul 
de procedură al comitetului de 
monitorizare, precum și toate datele și 
informațiile partajate cu comitetul de 
monitorizare.

Statul membru și, după caz, regiunile
publică online regulamentul de procedură 
al comitetului de monitorizare, precum și 
toate datele și informațiile partajate cu 
comitetul de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru publică online regulamentul 
de procedură al comitetului de 
monitorizare, precum și toate datele și 
informațiile partajate cu comitetul de 
monitorizare.

Statul membru publică online regulamentul 
de procedură al comitetului de 
monitorizare, precum și avizele comitetului
de monitorizare.

Or. de

Justificare

Ar trebui eliminată obligația publicării tuturor datelor și informațiilor prezentate comitetului 
de monitorizare și membrilor acestuia. Pe de o parte, poate să fie vorba de date cu caracter 
personal sau de informații confidențiale din alte motive. Pe de altă parte, obligația publicării 
tuturor informațiilor prezentate ar putea să îngreuneze sesizarea BGA (Federația germană a 
comerţului cu ridicata, comerţului exterior şi serviciilor) cu privire la aspectele confidențiale. 
Chestiunea publicării ar trebui să fie abordată în regulamentul specific de procedură al 
fiecărui comitet de monitorizare.

Amendamentul 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 111 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În rândul membrilor comitetului 
de monitorizare se află reprezentanți ai 
rețelei naționale a grupurilor de acțiune 
locală sau ai altor agenții de dezvoltare 
subregionale care sunt autorizate să 
utilizeze fonduri în cadrul intervenției 
LEADER.

Or. en

Amendamentul 4610
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților 
partenerilor menționați la articolul 94 
alineatul (3).

eliminat

Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare dispune de un vot.

Statul membru publică online lista 
membrilor comitetului de monitorizare.

Reprezentanții Comisiei participă la 
lucrările comitetului de monitorizare în 
calitate de consultanți.

Or. en

Justificare

Numai obligația de instituire a unui comitet de monitorizare trebuie prescrisă la nivelul UE. 
Toate celelalte aspecte ale comitetului de monitorizare țin de statele membre.



AM\1171755RO.docx 111/187 PE631.988v01-00

RO

Amendamentul 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3).

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare, acordând 
atenția cuvenită prevenirii conflictelor de 
interese, și asigură o reprezentare 
echilibrată a autorităților publice și a 
organismelor intermediare și a 
reprezentanților partenerilor menționați la 
articolul 94 alineatul (3) cu relevanță 
pentru implementarea tuturor obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 4612
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3).

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3). 
Statele membre asigură prezența femeilor 
în rândul membrilor comitetului de 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 4613
Matt Carthy
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Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3).

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3). 
Organismelor reprezentative ale 
fermierilor li se acordă dreptul de a 
solicita apartenența la comitet.

Or. en

Amendamentul 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3).

Statul membru și, după caz, regiunile 
decid componența comitetului sau a 
comitetelor de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3).

Or. es

Amendamentul 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 

Statul membru și, după caz, regiunile
decid componența comitetului de 
monitorizare și asigură o reprezentare 
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publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3).

echilibrată a autorităților publice și a 
organismelor intermediare relevante și a 
reprezentanților partenerilor menționați la 
articolul 94 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare dispune de un vot.

Funcționarea comitetului asigură 
participarea membrilor săi în 
conformitate cu tiparele unui sistem 
democratic.

Or. es

Amendamentul 4617
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare dispune de un vot.

Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare dispune de un vot care poate 
fi un vot ponderat în cazul avizelor fără 
forță juridică obligatorie.

Or. en

Amendamentul 4618
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru publică online lista 
membrilor comitetului de monitorizare.

Statul membru transmite Comisiei lista 
membrilor comitetului de monitorizare, iar 
Comisia pune în timp util lista respectivă 
la dispoziția publicului, publicând-o
online.

Or. de

Amendamentul 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru publică online lista 
membrilor comitetului de monitorizare.

Statul membru și, după caz, regiunile
publică online lista membrilor comitetului 
de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 4620
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 111 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul de monitorizare 
examinează în special:

eliminat

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea planului strategic 
PAC și atingerea obiectivelor de etapă și a 
țintelor;

(b) orice probleme care influențează 
performanța planului strategic PAC și 
acțiunile întreprinse pentru a le remedia;

(c) elementele evaluării ex ante 
menționate la articolul 52 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) [CPR] și în 
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documentul de strategie menționat la 
articolul 53 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [CPR];

(d) progresele înregistrate cu privire la 
efectuarea evaluărilor, a sintezelor 
evaluărilor și a oricăror acțiunile 
întreprinse ca urmare a constatărilor;

(e) punerea în aplicare a acțiunilor legate 
de comunicare și vizibilitate;

(f) consolidarea capacității administrative 
pentru autoritățile publice și beneficiari, 
acolo unde este cazul.

Or. en

Justificare

Numai obligația de instituire a unui comitet de monitorizare trebuie prescrisă la nivelul UE. 
Toate celelalte aspecte ale comitetului de monitorizare țin de statele membre.

Amendamentul 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul de monitorizare 
examinează în special:

3. În conformitate cu domeniul său 
de aplicare teritorială, Comitetul de 
monitorizare poate examina în special:

Or. en

Justificare

Clarificare ca urmare a modificărilor aduse alineatului (1).

Amendamentul 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea planului strategic 
PAC și atingerea obiectivelor de etapă și a 
țintelor;

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea planului strategic 
PAC și, după caz, a programelor de 
intervenție regională și atingerea 
obiectivelor de etapă și a țintelor;

Or. en

Amendamentul 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea planului strategic 
PAC și atingerea obiectivelor de etapă și a 
țintelor;

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea planului strategic 
PAC și, după caz, a programelor de 
intervenție regională și atingerea 
obiectivelor de etapă și a țintelor;

Or. es

Amendamentul 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice probleme care influențează 
performanța planului strategic PAC și 
acțiunile întreprinse pentru a le remedia;

(b) orice probleme care influențează 
performanța planului strategic PAC și, 
după caz, a programelor de intervenție 
regională și acțiunile întreprinse pentru a 
le remedia;

Or. en

Amendamentul 4625
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Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aspecte legate de cantitatea și 
calitatea datelor și indicatorilor 
disponibili pentru monitorizare;

Or. en

Justificare

Comitetul de monitorizare ar trebui să analizeze dacă există domenii în care datele de bază 
lipsesc sau sunt insuficiente în scopul monitorizării, precum și pentru care indicatorii trebuie 
optimizați.

Amendamentul 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aspecte legate de cantitatea și 
calitatea datelor și indicatorilor 
disponibili pentru monitorizare;

Or. en

Justificare

Comitetul de monitorizare ar trebui să analizeze dacă există domenii în care datele de bază 
lipsesc sau sunt insuficiente în scopul monitorizării, precum și pentru care indicatorii trebuie 
optimizați.

Amendamentul 4627
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aspecte legate de cantitatea și 
calitatea datelor și indicatorilor pentru 
monitorizare;

Or. en

Amendamentul 4628
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) consolidarea capacității 
administrative pentru autoritățile publice și 
beneficiari, acolo unde este cazul.

(f) consolidarea capacității pentru 
autoritățile publice și beneficiari,
societatea civilă și organismele 
responsabile cu promovarea incluziunii 
sociale, astfel cum se prevede la articolul 
94.

Or. en

Amendamentul 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) consolidarea capacității 
administrative pentru autoritățile publice și 
beneficiari, acolo unde este cazul.

(f) consolidarea capacității pentru 
autoritățile publice, organismele 
responsabile cu promovarea incluziunii 
sociale, astfel cum se prevede la articolul 
94 și beneficiari, acolo unde este cazul.

Or. en
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Justificare

Este important să se includă organizațiile societății civile în procesul de consolidare a 
capacității pentru a le permite să își asume efectiv noul rol în cadrul elaborării de politici la 
nivel național.

Amendamentul 4630
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) simplificarea și reducerea sarcinii 
administrative pentru beneficiarii finali.

Or. en

Amendamentul 4631
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o abordare bazată pe integrarea 
dimensiunii de gen este utilizată în 
procesul de elaborare, implementare, 
monitorizare și evaluare ale planului 
strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 4632
Nikos Androulakis

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(fa) rapoartele anuale privind 
performanța.

Or. en

Amendamentul 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) rapoartele anuale de performanță.

Or. es

Amendamentul 4634
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 111 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comitetul de monitorizare își dă 
avizul privind:

eliminat

(a) proiectul de plan strategic PAC;

(b) metodologia și criteriile folosite pentru 
selectarea operațiunilor;

(c) rapoartele anuale privind 
performanța;

(d) planul de evaluare și orice modificare 
a acestuia;

(e) orice propunere a autorității de 
management privind modificarea planului 
strategic PAC.

Or. en
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Justificare

Numai obligația de instituire a unui comitet de monitorizare trebuie prescrisă la nivelul UE. 
Toate celelalte aspecte ale comitetului de monitorizare țin de statele membre.

Amendamentul 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4– teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comitetul de monitorizare își dă
avizul privind:

4. Comitetul de monitorizare își poate 
da avizul privind:

Or. de

Justificare

Comitetului de monitorizare nu ar trebui să i se impună obligația de a își da avizul, fiind 
suficient să se prevadă posibilitatea emiterii de avize.

Amendamentul 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4– teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comitetul de monitorizare își dă 
avizul privind:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) proiectul de plan strategic PAC; eliminat

Or. es

Amendamentul 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) rapoartele anuale privind
performanța;

eliminat

Or. es

Amendamentul 4639
Nikos Androulakis

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) rapoartele anuale privind 
performanța;

eliminat

Or. en

Justificare

A fost transferat la articolul 111 alineatul (3) litera fa (nouă).

Amendamentul 4640
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) rapoartele anuale privind (c) rapoartele privind performanța;
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performanța;

Or. de

Amendamentul 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) indicatori și proceduri de 
monitorizare (in situ) cu privire la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1) și 
consolidarea capacității pentru personalul 
administrațiilor naționale și al 
organizațiilor societății civile, precum și 
pentru sprijinul analitic în cadrul 
sarcinilor legate de elaborarea de politici 
pe baza dovezilor în temeiul prezentului 
regulament. Acțiunile menționate la 
prezentul alineat pot viza perioade 
precedente și ulterioare ale planului 
strategic PAC.
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Or. en

Justificare

În temeiul prezentei propuneri, statele membre vor dobândi un nou rol referitor la elaborarea 
politicilor și vor trebui să deruleze activități, precum evaluarea nevoilor, care vor fi noi 
pentru ministerele agriculturii. Prin urmare, este important să se permită statelor membre 
care doresc să se implice în acest demers să își majoreze bugetul pentru asistența tehnică în 
scopul formării personalului sau să obțină sprijin tehnic în vederea derulării de noi activități 
legate de elaborarea de politici bazate pe dovezi.

Amendamentul 4643
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC;

Or. en

Justificare

Se propune eliminarea articolului 113.

Amendamentul 4644
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 1. La inițiativa unui stat membru,
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FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1).
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

FEGA și FEADR pot sprijini orice măsuri
necesare pentru gestionarea și 
implementarea eficace a sprijinului aferent 
întregului plan strategic PAC.

Or. en

Justificare

Trebuie să se clarifice dacă asistența tehnică poate fi utilizată pentru orice măsură, indiferent 
de sursa finanțării măsurii respective.

Amendamentul 4645
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC și programelor operaționale
regionale, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

Or. it

Amendamentul 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

1. La inițiativa unui stat membru sau, 
după caz, a regiunilor, FEADR poate 
sprijini acțiuni necesare pentru gestionarea 
și implementarea eficace a sprijinului 
aferent planului strategic PAC, inclusiv 
instituirea și funcționarea rețelelor 
naționale PAC menționate la articolul 113 
alineatul (1). Acțiunile menționate la 
prezentul alineat pot viza perioade 
precedente și ulterioare ale planului 
strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 4647
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv pentru grupurile 
de acțiune locală și instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv pentru grupurile 
de acțiune locală și instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 4649
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR poate sprijini acțiuni necesare 
pentru gestionarea și implementarea 
eficace a sprijinului aferent planului 
strategic PAC, inclusiv instituirea și 
funcționarea rețelelor naționale PAC 
menționate la articolul 113 alineatul (1). 
Acțiunile menționate la prezentul alineat 
pot viza perioade precedente și ulterioare 
ale planului strategic PAC.

1. La inițiativa unui stat membru, 
FEADR sprijină acțiuni necesare pentru 
gestionarea și implementarea eficace a 
sprijinului aferent planului strategic PAC, 
inclusiv instituirea și funcționarea rețelelor 
naționale PAC menționate la articolul 113 
alineatul (1). Acțiunile menționate la 
prezentul alineat pot viza perioade 
precedente și ulterioare ale planului 
strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Asistența tehnică la inițiativa 
statelor membre nu finanțează 
organismele de certificare în sensul 
articolului 11 din Regulamentul (UE) 
[HzR]. 

eliminat

Or. pl

Amendamentul 4651
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Asistența tehnică la inițiativa 
statelor membre nu finanțează 
organismele de certificare în sensul 
articolului 11 din Regulamentul (UE) 
[HzR].

eliminat

Or. pl

Amendamentul 4652
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Este o duplicare inutilă și nu contribuie la simplificare.

Amendamentul 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național.

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor neguvernamentale 
care reprezintă, printre altele, sindicatele 
de fermieri, inclusiv fermierii de mici 
dimensiuni și cei care deservesc piețele 
locale, a ONG-urilor din domeniul 
mediului, sănătății publice și bunăstării 
animalelor și a administrațiilor, a 
consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național.

Or. en

Amendamentul 4654
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național.

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor, a 
reprezentanților sectoarelor de producție
și a altor actori ai inovării din domeniul 
agriculturii și dezvoltării locale de la nivel 
național. Această rețea se bazează pe 
structurile de colaborare în rețea deja 
existente în statul membru.

Or. en
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Amendamentul 4655
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național.

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor, a 
reprezentanților de referință ai sectorului 
agricol și a altor actori ai inovării din 
domeniul agriculturii și dezvoltării locale 
de la nivel național.

Or. hr

Amendamentul 4656
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC,
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național.

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor, a 
reprezentanților organizațiilor de 
producători și a altor actori ai inovării din 
domeniul agriculturii și dezvoltării locale 
de la nivel național.

Or. en
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Amendamentul 4657
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național.

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor din fiecare sector 
și a administrațiilor, a consilierilor, a 
cercetătorilor și a altor actori ai inovării din 
domeniul agriculturii și dezvoltării locale 
de la nivel național.

Or. en

Amendamentul 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica Agricolă Comună trebuie să fie 
construită pe structurile de rețea deja 
disponibile în statele membre.

Or. ro

Amendamentul 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Rețeaua pentru politica agricolă 
comună ar trebui să se bazeze pe 
structurile de colaborare în rețea deja 
existente în statul membru.
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Or. en

Amendamentul 4660
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asistarea administrațiilor statelor 
membre în implementarea planurilor 
strategice PAC și tranziția spre un model 
de performanță bazat pe rezultatele 
înregistrate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 4661
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijinirea și facilitarea utilizării 
abordării bazate pe integrarea 
dimensiunii de gen la diferite niveluri;

Or. en

Amendamentul 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) și sprijinirea cooperării 
interregionale și transnaționale între 
grupurile de acțiune locală, inclusiv 
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grupurile situate în țările candidate la 
UE, în țările asociate sau în țările 
învecinate.

Or. en

Amendamentul 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sprijinirea consolidării 
capacităților grupurilor de acțiune locală 
și ale personalului autorităților de 
management și al agențiilor de plăți care 
se ocupă de relațiile cu grupurile de 
acțiune locală;

Or. en

Amendamentul 4664
Jean Arthuis

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 3 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) facilitarea informării cu privire la 
instrumentele de gestionare a riscurilor 
menționate la articolul 70 din prezentul 
regulament, inclusiv a contractelor la 
termen, precum și facilitarea accesului la 
acestea și a punerii lor în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 4665
Norbert Erdős



PE631.988v01-00 134/187 AM\1171755RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuirea la consolidarea 
capacităților administrațiilor statelor 
membre și ale altor actori implicați în 
implementarea planurilor strategice PAC, 
inclusiv în ceea ce privește procesele de 
monitorizare și evaluare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 4666
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) contribuția la consolidarea 
capacităților pentru administrațiile 
statelor membre în ceea ce privește 
integrarea dimensiunii de gen și 
integrarea dimensiunii de gen în buget în 
cadrul planurilor strategice PAC, 
colectarea de date defalcate în funcție de 
gen; și crearea unei platforme pentru ca 
părțile interesate să poată face schimb de 
cele mai bune practici în cadrul acțiunilor 
relevante pentru obiectivul specific al 
egalității de gen prevăzut la articolul 6 
alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Scopul PEI este de a stimula 
inovarea și de a îmbunătăți schimbul de 
cunoștințe.

2. Scopul PEI este de a disemina 
practicile inovatoare sustenabile și de a 
îmbunătăți schimbul de cunoștințe, inclusiv 
între sectorul cercetării și cel agricol, 
precum și de a dobândi competențe, 
tehnici și abordări la nivel inter pares, în 
vederea realizării unor sisteme 
sustenabile.

Or. en

Justificare

Inovarea nu este un scop în sine. O nevoie, un decalaj sau o problemă stimulează inovarea. 
Scopul PEI este, în mod clar, acela de a disemina cunoștințe și competențe pentru a aduce 
beneficii sectorului și a crea sustenabilitate.

Amendamentul 4668
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 114 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. PEI contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1).

3. PEI contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) cu o finanțare de 80 % 
pentru fermieri și 20 % pentru furnizorii 
de servicii;

Or. en

Justificare

Precizarea este necesară pentru a asigura faptul că fondurile ajung la fermieri.

Amendamentul 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creează valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea utilizării la scară mai largă a 
măsurilor disponibile în materie de 
inovare;

(a) creează valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea utilizării la scară mai largă a 
măsurilor disponibile în materie de 
inovare, inclusiv a celor agroecologice;

Or. en

Amendamentul 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovează punerea în practică 
mai rapid și la scară mai largă a soluțiilor 
inovatoare; și

(c) promovează punerea în practică 
mai rapid și la scară mai largă a soluțiilor 
inovatoare, inclusiv a celor agroecologice; 
și

Or. en

Amendamentul 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informează comunitatea științifică 
în privința nevoilor în materie de cercetare 
ale practicii agricole.

(d) informează comunitatea științifică 
în privința nevoilor în materie de cercetare 
ale fermierilor.

Or. en
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Amendamentul 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) identifică practicile agricole și 
inovațiile la nivelul echipamentelor 
agricole care pot spori numărul femeilor 
în sectorul agricol.

Or. en

Amendamentul 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupurile operaționale PEI fac parte din 
PEI. Grupurile operaționale PEI elaborează 
un plan cu proiecte inovatoare care să fie 
dezvoltate, testate, adaptate sau 
implementate, bazat pe modelul de inovare 
interactivă, care are următoarele principii-
cheie:

Grupurile operaționale PEI fac parte din 
PEI și pot fi înființate de organizații de 
producători și organizații 
interprofesionale. Grupurile operaționale 
PEI elaborează un plan cu proiecte 
inovatoare care să fie dezvoltate, testate, 
adaptate sau implementate, bazat pe 
modelul de inovare interactivă, care are 
următoarele principii-cheie:

Or. en

Amendamentul 4674
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupurile operaționale PEI fac parte din 
PEI. Grupurile operaționale PEI elaborează 
un plan cu proiecte inovatoare care să fie 

Grupurile operaționale PEI, care pot fi 
denumite și „grupuri inovatoare”, fac 
parte din PEI. Grupurile operaționale PEI 



PE631.988v01-00 138/187 AM\1171755RO.docx

RO

dezvoltate, testate, adaptate sau 
implementate, bazat pe modelul de inovare 
interactivă, care are următoarele principii-
cheie:

elaborează un plan cu proiecte inovatoare 
care să fie dezvoltate, testate, adaptate sau 
implementate, bazat pe modelul de inovare 
interactivă, care are următoarele principii-
cheie:

Or. en

Amendamentul 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea de soluții inovatoare 
axate pe nevoile agricultorilor sau ale 
silvicultorilor, abordând în același timp 
interacțiunile de-a lungul lanțului de 
aprovizionare atunci când este util acest 
lucru;

(a) dezvoltarea de soluții inovatoare 
axate pe nevoile agricultorilor, ale 
silvicultorilor sau ale consumatorilor, 
abordând în același timp interacțiunile de-a 
lungul lanțului de aprovizionare atunci 
când este util acest lucru;

Or. en

Justificare

Trebuie luate în considerare nevoile publicului larg în general.

Amendamentul 4676
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ar trebui să fie posibil ca 
organizațiile de producători și 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute să înființeze grupuri 
operaționale și să contribuie la finanțarea 
acestora;
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Or. en

Justificare

Organizațiile interprofesionale ar putea cofinanța grupul din fonduri proprii.

Amendamentul 4677
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) grupurile operaționale pot avea 
membri din mai mult de un stat membru;

Or. en

Justificare

Inovarea implică reunirea persoanelor potrivite, astfel încât acestea să poată partaja și 
învăța. Acestea ar trebui să poată intra în contact în mod direct, în loc să trebuiască să aplice 
inițial în propriul stat membru.

Amendamentul 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inovarea dorită se poate baza pe practici 
noi, dar și tradiționale, într-un context 
geografic sau de mediu nou.

Inovarea dorită poate fi agroecologică și se 
poate baza pe practici noi, dar și 
tradiționale, într-un context geografic sau 
de mediu nou.

Or. en

Amendamentul 4679
Bas Belder
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Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupurile operaționale PEI pot fi 
înființate și de organizațiile de 
producători și/sau organizațiile 
interprofesionale care pot contribui, de 
asemenea, la finanțarea lor, după caz.

Or. en

Justificare

Organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale pot fi interesate și de acest tip 
de grupuri operaționale.

Amendamentul 4680
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupurile operaționale PEI pot fi formate 
din membri din diferite state membre.

Or. en

Justificare

Legăturile directe ar trebui să fie posibile fără intermedierea punctelor de servicii naționale.

Amendamentul 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre instituie un cadru 
de performanță care permite raportarea, 
monitorizarea și evaluarea performanței 

1. Statele membre și, în cazul 
programelor de intervenție regională, 
autoritățile de management regionale
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planului strategic PAC pe parcursul 
implementării acestuia.

instituie un cadru de performanță care 
permite raportarea, monitorizarea și 
evaluarea performanței planului strategic 
PAC pe parcursul implementării acestuia.

Or. en

Amendamentul 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre instituie un cadru 
de performanță care permite raportarea, 
monitorizarea și evaluarea performanței 
planului strategic PAC pe parcursul 
implementării acestuia.

1. Se instituie, sub responsabilitatea 
comună a statelor membre și a Comisiei, 
un cadru de performanță care permite 
raportarea, monitorizarea și evaluarea 
performanței planului strategic PAC pe 
parcursul implementării acestuia.

Or. en

Amendamentul 4683
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre instituie un cadru 
de performanță care permite raportarea, 
monitorizarea și evaluarea performanței 
planului strategic PAC pe parcursul 
implementării acestuia.

1. Statele membre și, dacă este cazul, 
autoritățile de management regional 
instituie un cadru de performanță care 
permite raportarea, monitorizarea și 
evaluarea performanței planului strategic 
PAC pe parcursul implementării acestuia.

Or. pt

Amendamentul 4684
Norbert Erdős



PE631.988v01-00 142/187 AM\1171755RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un set comun de indicatori de 
context, de realizare, de rezultat și de 
impact, inclusiv cei menționați la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
raportarea anuală privind performanța;

(a) un set comun de indicatori de 
context, de realizare, de rezultat și de
impact, inclusiv cei menționați la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
raportarea trienală privind performanța;

Or. en

Amendamentul 4685
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un set comun de indicatori de 
context, de realizare, de rezultat și de 
impact, inclusiv cei menționați la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
raportarea anuală privind performanța;

(a) un set comun de indicatori de
context, de realizare, de rezultat și de 
impact, inclusiv cei menționați la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
raportarea privind performanța;

Or. de

Amendamentul 4686
Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un set comun de indicatori de 
context, de realizare, de rezultat și de 
impact, inclusiv cei menționați la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 

(a) un set comun de indicatori de 
context, de realizare, de rezultat și de 
impact, precum cei menționați la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
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raportarea anuală privind performanța; raportarea anuală privind performanța;

Or. nl

Amendamentul 4687
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un set comun de indicatori de 
context, de realizare, de rezultat și de 
impact, inclusiv cei menționați la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
raportarea anuală privind performanța;

(a) un set comun de indicatori de 
context, de realizare, de rezultat și de 
impact, astfel cum se menționează la 
articolul 7, care vor fi utilizați ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
raportarea anuală privind performanța;

Or. en

Amendamentul 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ținte și obiective de etapă anuale 
stabilite în raport cu obiectivul specific 
relevant, utilizând indicatori de rezultat;

(b) ținte și obiective de etapă anuale, 
dacă este cazul, stabilite în raport cu 
obiectivul specific relevant, utilizând 
indicatori de rezultat;

Or. es

Amendamentul 4689
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ținte și obiective de etapă anuale
stabilite în raport cu obiectivul specific 
relevant, utilizând indicatori de rezultat;

(b) ținte și obiective de etapă bienale
stabilite în raport cu obiectivul specific 
relevant, utilizând indicatori de rezultat;

Or. en

Amendamentul 4690
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ținte și obiective de etapă anuale
stabilite în raport cu obiectivul specific 
relevant, utilizând indicatori de rezultat;

(b) ținte și obiective de etapă stabilite 
în raport cu obiectivul specific relevant, 
utilizând indicatori de rezultat;

Or. en

Justificare

Stabilirea obiectivelor de etapă anuale ar fi prea împovărătoare pentru statele membre, prin 
urmare o descriere generală ar fi mai bună.

Amendamentul 4691
Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ținte și obiective de etapă anuale
stabilite în raport cu obiectivul specific 
relevant, utilizând indicatori de rezultat;

(b) ținte stabilite în raport cu obiectivul 
specific relevant, utilizând indicatori de 
rezultat;

Or. nl

Amendamentul 4692
Maria Gabriela Zoană
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Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) colectarea, stocarea și transmiterea 
datelor;

(c) colectarea, stocarea și transmiterea 
datelor, inclusiv colectarea datelor 
defalcate în funcție de gen;

Or. en

Amendamentul 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mecanisme de recompensă pentru 
buna performanță și pentru gestionarea 
performanței reduse;

eliminat

Or. en

Amendamentul 4694
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) evaluările ex ante, intermediară și 
ex post, precum și toate celelalte activități 
de evaluare legate de planul strategic 
PAC;

eliminat

Or. en

Amendamentul 4695
Maria Gabriela Zoană
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Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) evaluările ex ante, intermediară și 
ex post, precum și toate celelalte activități 
de evaluare legate de planul strategic PAC;

(f) evaluările ex ante, intermediară și 
ex post, precum și toate celelalte activități 
de evaluare legate de planul strategic PAC, 
care sunt elaborate într-un mod ce ține 
seama de dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 4696
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 115 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cadrul de performanță vizează: eliminat

(a) conținutul planurilor strategice PAC;

(b) măsurile de piață și alte intervenții 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

Or. en

Amendamentul 4697
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cadrul de performanță vizează: 3. Cadrul de performanță vizează 
conținutul planurilor strategice PAC;

Or. fr
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Justificare

Acest amendament urmărește să limiteze cadrul de performanță astfel încât să conțină numai 
planurile strategice PAC, nu și măsurile prevăzute în Regulamentul 1308/2013, situație care 
nu este justificată de Comisia Europeană și nici nu pare a fi aplicabilă sau relevantă. În orice 
caz, dacă această extindere la OCP unică răspunde unei obligații, aceasta ar trebui să fie 
încadrată.

Amendamentul 4698
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul planurilor strategice 
PAC;

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament reprezintă o adaptare legată de reformularea acestui alineat.

Amendamentul 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul planurilor strategice 
PAC;

(a) conținutul planurilor strategice 
PAC, inclusiv, după caz, al programelor 
de intervenție regională;

Or. en

Amendamentul 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera a



PE631.988v01-00 148/187 AM\1171755RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul planurilor strategice 
PAC;

(a) conținutul planurilor strategice 
PAC, inclusiv, după caz, al programelor 
de intervenție regională;

Or. es

Amendamentul 4701
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul planurilor strategice 
PAC;

(a) conținutul planurilor strategice 
PAC și, dacă este cazul, al planurilor 
regionale;

Or. pt

Amendamentul 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile de piață și alte intervenții 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

eliminat

Or. de

Justificare

Cadrul de performanță al planului strategic PAC ar trebui să se refere numai la conținutul 
planului strategic PAC.

Amendamentul 4703
Michel Dantin
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Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile de piață și alte intervenții 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament reprezintă o adaptare legată de reformularea acestui alineat.

Amendamentul 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) coerența măsurilor stabilite în 
plan cu obiectivele politicii de dezvoltare a 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Coerența politicilor în favoarea dezvoltării este prevăzută la articolul 208 din TFUE.

Amendamentul 4705
Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată a PAC la nivelul Uniunii;

eliminat
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Or. nl

Amendamentul 4706
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată a PAC la nivelul Uniunii;

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată a PAC la nivelul Uniunii, inclusiv 
impactul acesteia asupra drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 4707
Miguel Viegas

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată a PAC la nivelul Uniunii;

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată a PAC la nivelul statului 
membru;

Or. pt

Amendamentul 4708
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța, coerența și valoarea 

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența și coerența PAC la nivelul 
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adăugată a PAC la nivelul Uniunii; Uniunii;

Or. en

Justificare

O formulare mai simplă este necesară aici.

Amendamentul 4709
Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabili obiective de etapă și ținte 
pentru obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6;

(b) stabili ținte pentru obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6;

Or. nl

Amendamentul 4710
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitoriza progresele realizate în 
ceea ce privește atingerea țintelor din 
planurile strategice PAC;

(c) monitoriza progresele realizate în 
ceea ce privește atingerea țintelor din 
planurile strategice PAC, precum și 
simplificarea pentru beneficiarii finali;

Or. en

Amendamentul 4711
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evalua impactul, eficacitatea, (d) evalua impactul, eficacitatea, 
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eficiența, relevanța și coerența 
intervențiilor prevăzute în planurile 
strategice PAC;

eficiența, relevanța și coerența 
intervențiilor prevăzute în planurile 
strategice PAC, inclusiv impactul acestora 
asupra drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 4712
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța și coerența 
intervențiilor prevăzute în planurile 
strategice PAC;

(d) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența și coerența intervențiilor 
prevăzute în planurile strategice PAC;

Or. en

Justificare

O formulare mai simplă este necesară aici.

Amendamentul 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijini un proces comun de 
învățare legat de monitorizare și de 
evaluare.

(e) sprijini un proces comun de 
învățare legat de monitorizare și de 
evaluare, identificând domenii în care 
datele de bază lipsesc sau sunt 
insuficiente și pentru care pot fi elaborați 
indicatori mai relevanți și mai exacți.

Or. en
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Justificare

Este important să se identifice domeniile în care datele de bază lipsesc sau sunt insuficiente în 
scopul monitorizării, precum și pentru care indicatorii trebuie optimizați.

Amendamentul 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 116 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 116a

Monitorizarea performanței

Statele membre își pot stabili obiective de 
etapă privind rezultatele în cadrul 
planului strategic PAC, prin derogare de 
la articolul 115 alineatul (1) litera (b) din 
prezentul regulament și le pot monitoriza 
în mod egal în rapoartele privind 
eficacitatea punerii în aplicare a anilor 
prevăzuți pentru atingerea acestora.

Or. it

Justificare

Obiectivele de etapă pentru indicatorii de rezultat ar trebui să fie stabilite cel puțin per etapă.

Amendamentul 4715
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 117 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie un sistem 
electronic de informații în care 
înregistrează și păstrează informațiile 
esențiale privind punerea în aplicare a 
planului strategic PAC care sunt necesare 
pentru monitorizare și evaluare, în special 
privind fiecare intervenție selectată pentru 

Statele membre instituie un sistem 
electronic de informații sau utilizează unul 
existent, în care înregistrează și păstrează 
informațiile esențiale privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC care sunt 
necesare pentru monitorizare și evaluare, în 
special privind fiecare intervenție selectată 
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finanțare, precum și privind intervențiile 
finalizate, inclusiv informații privind 
fiecare beneficiar și fiecare operațiune.

pentru finanțare, precum și privind 
intervențiile finalizate, inclusiv informații 
privind fiecare beneficiar și fiecare 
operațiune.

Or. en

Justificare

Trebuie să se permită statelor membre să aibă mai multă flexibilitate.

Amendamentul 4716
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că beneficiarii 
sprijinului din cadrul planului strategic 
PAC și grupurile de acțiune locală se 
angajează să furnizeze autorității de 
management sau altor organisme delegate 
pentru a îndeplini funcții în numele 
acesteia, toate informațiile necesare pentru 
monitorizarea și evaluarea planului 
strategic PAC.

Statele membre se asigură că beneficiarii 
sprijinului din cadrul planului strategic 
PAC și grupurile de acțiune locală se 
angajează să furnizeze autorității de 
management sau autorităților de 
management regionale sau altor 
organisme delegate pentru a îndeplini 
funcții în numele acesteia, toate 
informațiile necesare pentru monitorizarea 
și evaluarea planului strategic PAC.

Or. pt

Amendamentul 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că sunt stabilite 
surse de date cuprinzătoare, complete, la 
timp și fiabile, pentru a se permite o 
monitorizare eficace a progreselor 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de politică, folosind indicatori 

Statele membre se asigură că sunt stabilite 
baze de date cuprinzătoare, complete, la 
timp și fiabile, pentru a se permite o 
monitorizare eficace a progreselor 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de politică, folosind indicatori 
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de realizare, de rezultat și de impact. de realizare, de rezultat și de impact.

Or. es

Amendamentul 4718
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că sunt stabilite 
surse de date cuprinzătoare, complete, la 
timp și fiabile, pentru a se permite o 
monitorizare eficace a progreselor 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de politică, folosind indicatori 
de realizare, de rezultat și de impact.

Statele membre se asigură că sunt stabilite 
baze de date cuprinzătoare, complete, la 
timp și fiabile, pentru a se permite o 
monitorizare eficace a progreselor 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de politică, folosind indicatori 
de realizare, de rezultat și de impact.

Or. en

Justificare

Indicatorii trebuie să se bazeze pe bazele de date și pe informațiile disponibile. Există 
indicatori pentru care nu sunt disponibile statistici oficiale la nivelul geografic solicitat. 
Comisia Europeană ar trebui să se ocupe de completarea spațiilor pentru care nu sunt 
disponibile informații în contextul Programului statistic european instituit prin Regulamentul 
(CE) nr. 223/2009.

Amendamentul 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că sunt stabilite 
surse de date cuprinzătoare, complete, la 
timp și fiabile, pentru a se permite o 
monitorizare eficace a progreselor 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de politică, folosind indicatori 
de realizare, de rezultat și de impact.

Statele membre se asigură că sunt stabilite 
surse de date cuprinzătoare, la timp și 
fiabile, pentru a se permite o monitorizare 
eficace a progreselor înregistrate în vederea 
îndeplinirii obiectivelor de politică, 
folosind indicatori de realizare, de rezultat 
și de impact.
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Or. en

Justificare

Atributul „complete” este adecvat pentru măsurarea rezultatului, dar, pentru măsurarea 
impactului, datele bazate pe studii și eșantionare ar trebui să fie suficiente. Cerința ca sursele 
de date să fie complete este costisitoare și nu este rezonabilă.

Amendamentul 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 119 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza indicatorilor de realizare și de 
rezultat, comitetul de monitorizare și 
autoritatea de management monitorizează 
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC, precum și progresele realizate în 
vederea atingerii țintelor planului strategic 
PAC.

Pe baza indicatorilor de realizare și de 
rezultat, comitetul de monitorizare și 
autoritatea de management monitorizează, 
conform competențelor lor teritoriale,
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC, precum și progresele realizate în 
vederea atingerii țintelor planului strategic 
PAC și, după caz, ale programelor de 
intervenție regională.

Or. en

Amendamentul 4721
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 119 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza indicatorilor de realizare și de 
rezultat, comitetul de monitorizare și 
autoritatea de management monitorizează 
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC, precum și progresele realizate în 
vederea atingerii țintelor planului strategic 
PAC.

Pe baza indicatorilor de realizare și de 
rezultat, în conformitate cu competențele 
lor teritoriale, comitetul de monitorizare și 
autoritatea de management monitorizează 
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC, și, dacă este cazul, a planurilor 
regionale, precum și progresele realizate în 
vederea atingerii țintelor planului strategic 
PAC.
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Or. pt

Amendamentul 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 119 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 119a.

Monitorizarea coerenței politicilor în 
favoarea dezvoltării

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

(i) producției, procesării și distribuției de 
alimente în țările cel mai puțin dezvoltate;

(ii) micilor producători locali și femeilor 
fermier;

(iii) produselor considerate sensibile de 
către țările în curs de dezvoltare;

(iv) produselor din sectoarele în care 
plățile cuplate din cadrul PAC au fost 
acordate și în care au fost puse în aplicare 
măsuri de gestionare a crizelor din cadrul 
PAC.

2. În cadrul evaluării sunt examinate date 
furnizate de observatoarele pieței din UE, 
studii de caz, rapoarte privind obiectivele 
de dezvoltare durabilă, precum și dovezi 
furnizate de țările partenere și alte părți 
interesate relevante, de exemplu, 
organizații ale societății civile. În acest 
scop, domeniul sectorial și geografic de 
aplicare al observatoarelor pieței din UE 
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se extinde la produsele considerate 
sensibile de către țările partenere, precum 
și pentru a acoperi țările cel mai puțin 
dezvoltate. Comisia definește, prin 
intermediul actelor delegate, domeniul de 
aplicare și procedura pentru evaluare.

3. În cazul în care datele monitorizate 
indică un risc potrivit căruia producția și 
procesarea agroalimentelor sau 
securitatea alimentară într-o țară în curs 
de dezvoltare sunt afectate negativ, 
Comisia Europeană emite o alertă 
timpurie, lansând o consultare între 
Uniune și comunitățile agricole afectate, 
precum și guvernele țărilor partenere 
pentru a conveni cu privire la măsurile de 
remediere. O clauză de protecție socială 
este pusă la dispoziția părților afectate.

4. În cazul în care nu sunt emise alerte 
timpurii, dar apar efecte negative, partea 
afectată poate depune o plângere. 
Plângerile sunt primite de raportorul 
permanent pentru coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării al Parlamentului 
European și sunt procesate 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

Impactul instrumentelor PAC asupra agriculturii în țările cel mai puțin dezvoltate depinde de 
prețurile de pe piața mondială, regimurile comerciale, capacitățile de producție și opțiunile 
de politică din țările partenere. Prin urmare, evaluarea periodică este necesară pentru a 
obține dovezi de pe piețele respective. O clauză de protecție socială este, de asemenea, 
prevăzută la articolul 25 alineatul (2) litera (b) din Acordul de parteneriat Cariforum-UE: 
măsurile de protecție pot fi luate atunci când un produs este importat în cantități atât de mari 
și în astfel de condiții, încât cauzează perturbări într-un sector al economiei sau amenință să 
perturbe sectorul respectiv, generând probleme sociale.
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Amendamentul 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 120 eliminat

Competențe de executare pentru cadrul de 
performanță

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
privind conținutul cadrului de 
performanță. Astfel de acte includ lista 
indicatorilor de context, alți indicatori 
necesari pentru monitorizarea și 
evaluarea adecvate ale politicii, metodele 
de calculare a indicatorilor și dispozițiile 
necesare pentru a se garanta acuratețea și 
fiabilitatea datelor colectate de către 
statele membre. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 139 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Acest articol este eliminat deoarece lista indicatorilor trebuie inclusă în actul de bază.

Amendamentul 4724
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 120 eliminat

Competențe de executare pentru cadrul de 
performanță

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
privind conținutul cadrului de 
performanță. Astfel de acte includ lista 
indicatorilor de context, alți indicatori 
necesari pentru monitorizarea și 
evaluarea adecvate ale politicii, metodele 
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de calculare a indicatorilor și dispozițiile 
necesare pentru a se garanta acuratețea și 
fiabilitatea datelor colectate de către 
statele membre. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 139 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 4725
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare
privind conținutul cadrului de performanță. 
Astfel de acte includ lista indicatorilor de 
context, alți indicatori necesari pentru 
monitorizarea și evaluarea adecvate ale 
politicii, metodele de calculare a 
indicatorilor și dispozițiile necesare pentru 
a se garanta acuratețea și fiabilitatea 
datelor colectate de către statele membre. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 139
alineatul (2).

Comisia adoptă acte delegate privind 
conținutul cadrului de performanță. Astfel 
de acte includ lista indicatorilor de context, 
alți indicatori necesari pentru 
monitorizarea și evaluarea adecvate ale 
politicii, metodele de calculare a 
indicatorilor și dispozițiile necesare pentru 
a se garanta acuratețea și fiabilitatea 
datelor colectate de către statele membre. 
Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 138 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 4726
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare
privind conținutul cadrului de 
performanță. Astfel de acte includ lista 

Comisia adoptă, în termen de trei luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, acte delegate cu norme 
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indicatorilor de context, alți indicatori 
necesari pentru monitorizarea și 
evaluarea adecvate ale politicii, metodele 
de calculare a indicatorilor și dispozițiile 
necesare pentru a se garanta acuratețea și 
fiabilitatea datelor colectate de către statele 
membre. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 139 alineatul (2).

detaliate privind cadrul de performanță, în 
conformitate cu articolul 138. Astfel de 
acte includ metodele de calculare a 
indicatorilor și dispozițiile necesare pentru 
a se garanta acuratețea și fiabilitatea 
datelor colectate de către statele membre.

Or. et

Amendamentul 4727
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Titlul 7 –capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

RAPOARTELE ANUALE PRIVIND 
PERFORMANȚA

RAPOARTELE LA FIECARE TREI ANI
PRIVIND PERFORMANȚA

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 4728
Peter Jahr

Propunere de regulament
Titlul 7 –capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

RAPOARTELE ANUALE PRIVIND 
PERFORMANȚA

RAPOARTELE PRIVIND 
PERFORMANȚA
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Or. de

Amendamentul 4729
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 121 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

121 Rapoartele anuale privind 
performanța

121 Rapoartele la fiecare trei ani
privind performanța

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 4730
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 121 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele anuale de performanță Rapoartele de performanță

Or. de

Amendamentul 4731
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Până la data de 15 februarie 2023 
și până la data de 15 februarie a fiecărui 
an ulterior până în anul 2030 inclusiv, 
fiecare stat membru prezintă Comisiei un 
raport anual privind performanța în ceea 
ce privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Datele rezultă din poziția 
menționată la articolul 91.

Or. et

Amendamentul 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 
și până la data de 15 februarie a fiecărui 
an ulterior până în anul 2030 inclusiv, 
fiecare stat membru prezintă Comisiei un 
raport anual privind performanța în ceea 
ce privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 30 iunie 2026 și 
2030, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un raport privind performanța în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
planului strategic PAC, referitor la
exercițiile financiare precedente.

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).
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Amendamentul 4733
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 și 
până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, 
fiecare stat membru prezintă Comisiei un 
raport anual privind performanța în ceea 
ce privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 15 februarie 2026, 
2028 și 2030, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un raport multianual de 
monitorizare a performanței în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, referitor la exercițiile 
financiare precedente.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu eliminarea obligației de a transmite un raport 
anual de performanță în favoarea unui raport multianual de monitorizare a performanței 
transmis în 2026, 2028 și 2030, în conformitate cu propunerile raportorului din regulamentul 
orizontal.

Amendamentul 4734
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 
și până la data de 15 februarie a fiecărui 
an ulterior până în anul 2030 inclusiv, 
fiecare stat membru prezintă Comisiei un 
raport anual privind performanța în ceea 
ce privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 

1. Până la data de 30 iunie în primul 
an și până la data de 30 iunie în fiecare 
dintre cei trei ani ulteriori până în anul 
2030 inclusiv, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un raport trienal privind 
performanța în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului strategic PAC în cele 
trei exerciții financiare precedente.
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2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

Or. en

Justificare

15 februarie ar fi prea devreme pentru raportul de performanță. 30 iunie ar fi o dată mai 
potrivită.

Amendamentul 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023
și până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 30 iunie 2023 sau, 
în cazul intrării în vigoare a prezentului 
regulament la o dată ulterioară față de 
cea prevăzută, până la data ulterioară 
corespunzătoare și până la data de 30 
iunie a fiecărui an ulterior până în anul 
2030 inclusiv, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un raport anual privind 
performanța în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului strategic PAC în 
exercițiul financiar precedent. Raportul 
care trebuie prezentat în 2023 se referă la 
exercițiile financiare 2021 și 2022. În ceea 
ce privește plățile directe menționate în 
titlul III capitolul II, raportul se referă 
numai la exercițiul financiar 2022.

Or. de

Justificare

Termenul de 15 februarie ca termen de prezentare a raportului anual privind performanța 
este prematur. Ar rămâne astfel, după încheierea exercițiului financiar anual (16 octombrie -
15 octombrie), numai 4 luni, inclusiv perioada de sfârșit de an calendaristic. În prezent, 
perioada de care se dispune este de 6 luni. În plus, trebuie să se țină seama și de faptul că, în 
comparație cu perioada de programare actuală, sarcina administrativă legată de elaborarea 
rapoartelor anuale va crește pentru statele membre cu sisteme de organizare federale.
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Amendamentul 4736
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023
și până la data de 15 februarie a fiecărui 
an ulterior până în anul 2030 inclusiv, 
fiecare stat membru prezintă Comisiei un 
raport anual privind performanța în ceea 
ce privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 30 iunie 2023 sau, 
în cazul intrării în vigoare a prezentului 
regulament la o dată ulterioară față de 
cea prevăzută, până la data ulterioară 
corespunzătoare și până la data de 30 
iunie din cinci în cinci ani până în anul 
2030 inclusiv, fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un raport privind performanța în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
planului strategic PAC în cele cinci 
exerciții financiare precedente. Raportul 
care trebuie prezentat în 2023 se referă la 
exercițiile financiare 2021 și 2022. În ceea 
ce privește plățile directe menționate în 
titlul III capitolul II, raportul se referă 
numai la exercițiul financiar 2022.

Or. de

Justificare

Termenul de 15 februarie ca termen de prezentare a raportului anual privind performanța 
este prematur. Ar rămâne astfel, după încheierea exercițiului financiar anual (16 octombrie -
15 octombrie), numai 4 luni, inclusiv perioada de sfârșit de an calendaristic. În prezent, 
perioada de care se dispune este de 6 luni. În plus, trebuie să se țină seama și de faptul că, în 
comparație cu perioada de programare actuală, sarcina administrativă legată de elaborarea 
rapoartelor anuale va crește pentru statele membre cu sisteme de organizare federale.

Amendamentul 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 și 1. Până la data de 15 februarie 2023 și 



AM\1171755RO.docx 167/187 PE631.988v01-00

RO

până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent, ținând seama de efectele sale 
interne și externe. Raportul care trebuie 
prezentat în 2023 se referă la exercițiile 
financiare 2021 și 2022. În ceea ce privește 
plățile directe menționate în titlul III 
capitolul II, raportul se referă numai la 
exercițiul financiar 2022.

Or. en

Amendamentul 4738
Sofia Ribeiro

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 și 
până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 15 februarie 202X și 
până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 202X se referă la exercițiile financiare 
202X și 202X. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 202X.

Or. en

Amendamentul 4739
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023
și până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 15 mai 2023 și până 
la data de 15 mai a fiecărui an ulterior până 
în anul 2030 inclusiv, fiecare stat membru 
prezintă Comisiei un raport anual privind 
performanța în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului strategic PAC în 
exercițiul financiar precedent. Raportul 
care trebuie prezentat în 2023 se referă la 
exercițiile financiare 2021 și 2022. În ceea 
ce privește plățile directe menționate în 
titlul III capitolul II, raportul se referă 
numai la exercițiul financiar 2022.

Or. lt

Amendamentul 4740
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023
și până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 30 iunie 2023 și 
până la data de 30 iunie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

Or. hr

Amendamentul 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 
și până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 15 mai 2023 și până 
la data de 15 mai a fiecărui an ulterior până 
în anul 2030 inclusiv, fiecare stat membru 
prezintă Comisiei un raport anual privind 
performanța în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului strategic PAC în 
exercițiul financiar precedent. Raportul 
care trebuie prezentat în 2023 se referă la 
exercițiile financiare 2021 și 2022. În ceea 
ce privește plățile directe menționate în 
titlul III capitolul II, raportul se referă 
numai la exercițiul financiar 2022.

Or. it

Justificare

Având în vedere timpul necesar pentru efectuarea plăților și pentru raportarea cheltuielilor, 
este de neconceput să se furnizeze un raport anual cu datele propuse

Amendamentul 4742
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 
și până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 30 iunie 2023 și 
până la data de 30 iunie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

Or. it
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Amendamentul 4743
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 
și până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 30 iunie 2023 și 
până la data de 30 iunie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

Or. en

Amendamentul 4744
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ultimul raport anual privind 
performanța, care trebuie prezentat până la 
15 februarie 2030, cuprinde un rezumat al 
evaluărilor realizate pe parcursul perioadei 
de punere în aplicare.

2. Ultimul raport multianual de 
monitorizare a performanței, care trebuie
prezentat până la 15 februarie 2030, 
cuprinde un bilanț al evaluărilor realizate 
pe parcursul perioadei de punere în 
aplicare.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu eliminarea obligației de a transmite un raport 
anual de performanță în favoarea unui raport multianual de monitorizare a performanței 
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transmis în 2026, 2028 și 2030, în conformitate cu propunerile raportorului din regulamentul 
orizontal.

Amendamentul 4745
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ultimul raport anual privind 
performanța, care trebuie prezentat până la 
15 februarie 2030, cuprinde un rezumat al 
evaluărilor realizate pe parcursul perioadei 
de punere în aplicare.

2. Ultimul raport trienal privind 
performanța, care trebuie prezentat până la 
30 iunie 2030, cuprinde un rezumat al 
evaluărilor realizate pe parcursul perioadei 
de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 4746
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ultimul raport anual privind 
performanța, care trebuie prezentat până la 
15 februarie 2030, cuprinde un rezumat al 
evaluărilor realizate pe parcursul perioadei 
de punere în aplicare.

2. Ultimul raport anual privind 
performanța, care trebuie prezentat până la 
30 iunie 2030, cuprinde un rezumat al 
evaluărilor realizate pe parcursul perioadei
de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ultimul raport anual privind 2. Ultimul raport privind performanța, 
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performanța, care trebuie prezentat până la 
15 februarie 2030, cuprinde un rezumat al 
evaluărilor realizate pe parcursul perioadei 
de punere în aplicare.

care trebuie prezentat până la 30 iunie
2030, cuprinde un rezumat al evaluărilor 
realizate pe parcursul perioadei de punere 
în aplicare.

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4748
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru a fi admisibil, raportul anual 
privind performanța trebuie să conțină 
toate informațiile prevăzute la alineatele 
(4), (5) și (6). Dacă raportul anual privind 
performanța nu este admisibil, Comisia 
informează statul membru în termen de 15 
zile lucrătoare de la data primirii 
raportului; în caz contrar, raportul este 
considerat admisibil.

3. Pentru a fi admisibil, raportul anual 
privind performanța trebuie să conțină 
toate informațiile prevăzute la alineatele 
(4), (5) și (6). Dacă raportul anual privind 
performanța nu este admisibil, Comisia 
informează statul membru în termen de 15 
zile lucrătoare de la data primirii 
raportului; în caz contrar, raportul este 
considerat admisibil. Prin derogare de la 
primul alineat, perioada de raportare cu 
privire la rezultatele realizate și distanța 
până la atingerea țintelor respective, 
astfel cum se menționează la prezentul 
articol alineatul (4), poate fi extinsă cel 
târziu până la 30 aprilie.

Or. en

Amendamentul 4749
Norbert Erdős

Propunere de regulament
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Articolul 121 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru a fi admisibil, raportul 
anual privind performanța trebuie să 
conțină toate informațiile prevăzute la 
alineatele (4), (5) și (6). Dacă raportul 
anual privind performanța nu este 
admisibil, Comisia informează statul 
membru în termen de 15 zile lucrătoare de 
la data primirii raportului; în caz contrar, 
raportul este considerat admisibil.

3. Raportul trienal privind 
performanța conține informațiile prevăzute 
la alineatele (4), (5) și (6). Dacă are 
întrebări cu privire la raportul trienal 
privind performanța, Comisia informează 
statul membru în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data primirii raportului.
Comisia și statul membru vizat trebuie să 
discute toate aspectele implicate, pe baza 
unei logici a cooperării autentice.

Or. en

Amendamentul 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru a fi admisibil, raportul anual
privind performanța trebuie să conțină 
toate informațiile prevăzute la alineatele 
(4), (5) și (6). Dacă raportul anual privind 
performanța nu este admisibil, Comisia 
informează statul membru în termen de 15 
zile lucrătoare de la data primirii 
raportului; în caz contrar, raportul este 
considerat admisibil.

3. Pentru a fi admisibil, raportul 
privind performanța trebuie să conțină 
toate informațiile prevăzute la alineatele 
(4), (5) și (6). Dacă raportul anual privind 
performanța nu este admisibil, Comisia 
informează statul membru în termen de 15 
zile lucrătoare de la data primirii 
raportului; în caz contrar, raportul este 
considerat admisibil.

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4751
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele anuale privind performanța 
prezintă informații calitative și cantitative 
cheie privind punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, făcând trimitere la date 
financiare și la indicatori de realizare și de 
rezultat și în conformitate cu articolul 118 
al doilea paragraf. Rapoartele anuale 
privind performanța includ, de asemenea, 
informații cu privire la realizările obținute, 
la cheltuielile efectuate, la rezultatele 
obținute și la distanța față de țintele 
respective stabilite.

Rapoartele privind performanța prezintă 
informații calitative și cantitative cheie 
privind punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, făcând trimitere la date 
financiare și în conformitate cu articolul 
118 al doilea paragraf. Rapoartele anuale 
privind performanța includ, de asemenea, 
informații cu privire la rezultatele obținute 
și la distanța față de țintele respective 
stabilite.

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4752
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele anuale privind performanța 
prezintă informații calitative și cantitative
cheie privind punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, făcând trimitere la date 
financiare și la indicatori de realizare și de 
rezultat și în conformitate cu articolul 118 
al doilea paragraf. Rapoartele anuale 
privind performanța includ, de asemenea,
informații cu privire la realizările obținute, 
la cheltuielile efectuate, la rezultatele 

Rapoartele trienale privind performanța 
prezintă informații-cheie privind punerea 
în aplicare a planului strategic PAC, făcând 
trimitere la date financiare și la indicatori 
de realizare și de rezultat și în conformitate 
cu articolul 118 al doilea paragraf. 
Rapoartele anuale privind performanța 
includ, de asemenea, informații cu privire 
la realizări, cheltuieli și rezultate.
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obținute și la distanța față de țintele 
respective stabilite.

Or. en

Amendamentul 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele anuale privind performanța 
prezintă informații calitative și cantitative 
cheie privind punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, făcând trimitere la date 
financiare și la indicatori de realizare și de 
rezultat și în conformitate cu articolul 118 
al doilea paragraf. Rapoartele anuale 
privind performanța includ, de asemenea, 
informații cu privire la realizările obținute, 
la cheltuielile efectuate, la rezultatele 
obținute și la distanța față de țintele 
respective stabilite.

Rapoartele anuale privind performanța 
prezintă informații calitative și cantitative 
cheie privind punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, făcând trimitere la date 
financiare și la indicatori de realizare, de 
rezultat și de impact și în conformitate cu 
articolul 118 al doilea paragraf. Rapoartele 
anuale privind performanța includ, de 
asemenea, informații cu privire la 
realizările și impacturile obținute, la 
cheltuielile efectuate, la rezultatele obținute 
și la distanța față de țintele respective 
stabilite.

Or. en

Amendamentul 4754
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele anuale privind performanța 
prezintă informații calitative și cantitative 
cheie privind punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, făcând trimitere la date 
financiare și la indicatori de realizare și de 
rezultat și în conformitate cu articolul 118 
al doilea paragraf. Ele includ, de asemenea, 

Rapoartele privind performanța prezintă 
informații calitative și cantitative cheie 
privind punerea în aplicare a planului 
strategic PAC, făcând trimitere la date 
financiare și la indicatori de realizare și de 
rezultat și în conformitate cu articolul 118 
al doilea paragraf. Ele includ, de asemenea, 
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informații cu privire la realizările obținute, 
la cheltuielile efectuate, la rezultatele 
obținute și la distanța față de țintele 
respective stabilite.

informații cu privire la realizările obținute, 
la cheltuielile efectuate, la rezultatele 
obținute și la distanța față de țintele 
respective stabilite.

Or. de

Amendamentul 4755
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul tipurilor de intervenții care nu 
fac obiectul articolului 89 din prezentul 
regulament și în cazul în care raportul 
dintre realizările obținute și cheltuielile 
realizate deviază cu 50 % față de raportul 
dintre realizările anuale planificate și 
cheltuielile planificate, statul membru 
prezintă o justificare privind respectiva 
deviere.

eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință nu va contribui la realizarea fără sincope a obiectivelor UE, prin urmare, 
trebuie eliminată.

Amendamentul 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul tipurilor de intervenții care nu 
fac obiectul articolului 89 din prezentul 
regulament și în cazul în care raportul 
dintre realizările obținute și cheltuielile 
realizate deviază cu 50 % față de raportul 
dintre realizările anuale planificate și 

eliminat
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cheltuielile planificate, statul membru 
prezintă o justificare privind respectiva 
deviere.

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4757
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul tipurilor de intervenții care nu 
fac obiectul articolului 89 din prezentul 
regulament și în cazul în care raportul 
dintre realizările obținute și cheltuielile 
realizate deviază cu 50 % față de raportul 
dintre realizările anuale planificate și 
cheltuielile planificate, statul membru 
prezintă o justificare privind respectiva 
deviere.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu eliminarea obligației de a transmite un raport 
anual de performanță în favoarea unui raport multianual de monitorizare a performanței 
transmis în 2026, 2028 și 2030, în conformitate cu propunerile raportorului din regulamentul 
orizontal.

Amendamentul 4758
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul tipurilor de intervenții care nu 
fac obiectul articolului 89 din prezentul 
regulament și în cazul în care raportul 
dintre realizările obținute și cheltuielile 
realizate deviază cu 50 % față de raportul 
dintre realizările anuale planificate și 
cheltuielile planificate, statul membru 
prezintă o justificare privind respectiva 
deviere.

eliminat

Or. it

Amendamentul 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul tipurilor de intervenții care nu fac 
obiectul articolului 89 din prezentul 
regulament și în cazul în care raportul 
dintre realizările obținute și cheltuielile 
realizate deviază cu 50 % față de raportul 
dintre realizările anuale planificate și 
cheltuielile planificate, statul membru 
prezintă o justificare privind respectiva 
deviere.

În cazul tipurilor de intervenții care nu fac 
obiectul articolului 89 din prezentul 
regulament și în cazul în care raportul 
dintre realizările obținute și cheltuielile 
realizate deviază cu 33 % față de raportul 
dintre realizările anuale planificate și 
cheltuielile planificate, statul membru 
prezintă o justificare privind respectiva 
deviere.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că există propuneri privind controale la fiecare doi ani și că ar dura un an 
pentru observarea discrepanțelor, discutarea lor cu statul membru, stabilirea în planul de 
acțiune și punerea în aplicare, o deviere de 50 % între realizările estimate/plătite și cele 
obținute este prea mare, întrucât creează o obligație de plată de jumătate din cheltuielile UE. 
Limităm această obligație, în schimb, la o treime.

Amendamentul 4760
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Datele transmise se referă la valori 
realizate pentru indicatorii aferenți 
intervențiilor implementate parțial și 
integral. De asemenea, rapoartele anuale 
privind performanța cuprind o sinteză a 
stadiului punerii în aplicare a planului 
strategic PAC realizate în cursul 
exercițiului financiar precedent, 
eventualele probleme care afectează 
performanța planului strategic PAC, în 
special în ceea ce privește abaterile de la 
obiectivele de etapă, motivând și, după 
caz, descriind măsurile luate.

5. Datele transmise se referă la valori 
realizate pentru indicatorii aferenți 
intervențiilor implementate parțial și 
integral. De asemenea, rapoartele anuale 
privind performanța cuprind o sinteză a 
stadiului punerii în aplicare a planului 
strategic PAC realizate în cursul 
exercițiului financiar precedent, 
eventualele probleme care afectează 
performanța planului strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Datele transmise se referă la valori 
realizate pentru indicatorii aferenți 
intervențiilor implementate parțial și 
integral. De asemenea, rapoartele anuale 
privind performanța cuprind o sinteză a 
stadiului punerii în aplicare a planului 
strategic PAC realizate în cursul 
exercițiului financiar precedent, 
eventualele probleme care afectează 
performanța planului strategic PAC, în 
special în ceea ce privește abaterile de la 
obiectivele de etapă, motivând și, după caz, 
descriind măsurile luate.

5. Datele transmise se referă la valori 
realizate pentru indicatorii aferenți 
intervențiilor implementate parțial și 
integral. De asemenea, rapoartele anuale 
privind performanța cuprind o sinteză a 
stadiului punerii în aplicare a planului 
strategic PAC, eventualele probleme care 
afectează performanța planului strategic 
PAC, în special în ceea ce privește 
abaterile de la obiectivele de etapă, 
motivând și, după caz, descriind măsurile 
luate.

Or. fr
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Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4762
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Datele transmise se referă la valori 
realizate pentru indicatorii aferenți 
intervențiilor implementate parțial și 
integral. De asemenea, rapoartele anuale 
privind performanța cuprind o sinteză a 
stadiului punerii în aplicare a planului 
strategic PAC realizate în cursul 
exercițiului financiar precedent, 
eventualele probleme care afectează 
performanța planului strategic PAC, în 
special în ceea ce privește abaterile de la 
obiectivele de etapă, motivând și, după caz, 
descriind măsurile luate.

5. Datele transmise se referă la valori 
realizate pentru indicatorii aferenți 
intervențiilor implementate parțial și 
integral. De asemenea, rapoartele anuale 
privind performanța cuprind o sinteză a 
stadiului punerii în aplicare a planului 
strategic PAC, eventualele probleme care 
afectează performanța planului strategic 
PAC, în special în ceea ce privește 
abaterile de la obiectivele de etapă, 
motivând și, după caz, descriind măsurile 
luate.

Or. fr

Justificare

Acest amendament are caracter pur lingvistic, în urma celorlalte modificări ale acestui 
articol.

Amendamentul 4763
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia efectuează o evaluare eliminat
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anuală a performanței și o verificare 
anuală a performanței, menționată la 
articolul [52] din Regulamentul (UE) 
[HzR], pe baza informațiilor furnizate în 
rapoartele anuale privind performanța.

Or. it

Amendamentul 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia efectuează o evaluare 
anuală a performanței și o verificare 
anuală a performanței, menționată la 
articolul [52] din Regulamentul (UE) 
[HzR], pe baza informațiilor furnizate în 
rapoartele anuale privind performanța.

eliminat

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4765
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia efectuează o evaluare 
anuală a performanței și o verificare 
anuală a performanței, menționată la 
articolul [52] din Regulamentul (UE) 
[HzR], pe baza informațiilor furnizate în 
rapoartele anuale privind performanța.

7. Comisia efectuează o evaluare 
multianuală a performanței pe baza 
informațiilor furnizate în rapoartele 
multianuale de monitorizare a 
performanței și poate formula observații 
privind rapoartele multianuale de 
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monitorizare a performanței în termen de 
o lună de la prezentarea acestora.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu eliminarea obligației de a transmite un raport 
anual de performanță în favoarea unui raport multianual de monitorizare a performanței 
transmis în 2026, 2028 și 2030, în conformitate cu propunerile raportorului din regulamentul 
orizontal.

Amendamentul 4766
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia efectuează o evaluare 
anuală a performanței și o verificare 
anuală a performanței, menționată la 
articolul [52] din Regulamentul (UE) 
[HzR], pe baza informațiilor furnizate în 
rapoartele anuale privind performanța.

7. Comisia efectuează o evaluare a 
performanței și o verificare a performanței, 
menționată la articolul [52] din 
Regulamentul (UE) [HzR], pe baza 
informațiilor furnizate în rapoartele privind 
performanța.

Or. de

Amendamentul 4767
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia efectuează o evaluare 
anuală a performanței și o verificare 
anuală a performanței, menționată la 
articolul [52] din Regulamentul (UE) 
[HzR], pe baza informațiilor furnizate în 
rapoartele anuale privind performanța.

7. Comisia efectuează o evaluare a 
performanței și o verificare a performanței, 
menționată la articolul [52] din 
Regulamentul (UE) [HzR], pe baza 
informațiilor furnizate în rapoartele 
trienale privind performanța.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 4768
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În evaluarea anuală a 
performanței, Comisia poate face 
observații privind rapoartele anuale 
privind performanța, în termen de o lună 
de la data prezentării acestora. În cazul în 
care Comisia nu prezintă observații în 
acest termen, rapoartele sunt considerate 
acceptate.

eliminat

Articolul 108, privind calcularea 
termenelor pentru acțiunile Comisiei, se 
aplică mutatis mutandis.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește coerența cu propunerile formulate în regulamentul orizontal 
pentru eliminarea sancțiunilor financiare legate de monitorizarea multianuală a 
performanței. Introducerea unei abordări privind performanța bazată pe rezultate trebuie să 
fie progresivă, iar extinderea unui cadru de performanță la primul pilon este un pas 
important, care ar trebui să permită o mai bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără 
a conduce la sancțiuni financiare.

Amendamentul 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În evaluarea anuală a 
performanței, Comisia poate face 
observații privind rapoartele anuale 
privind performanța, în termen de o lună 
de la data prezentării acestora. În cazul în 
care Comisia nu prezintă observații în 
acest termen, rapoartele sunt considerate 
acceptate.

eliminat

Articolul 108, privind calcularea 
termenelor pentru acțiunile Comisiei, se 
aplică mutatis mutandis.

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4770
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În evaluarea anuală a performanței, 
Comisia poate face observații privind 
rapoartele anuale privind performanța, în 
termen de o lună de la data prezentării 
acestora. În cazul în care Comisia nu 
prezintă observații în acest termen, 
rapoartele sunt considerate acceptate.

În evaluarea anuală a performanței, 
Comisia poate face observații privind 
rapoartele anuale privind performanța, în 
termen de o lună de la data prezentării 
integrale a acestora. În cazul în care 
Comisia nu prezintă observații în acest 
termen, rapoartele sunt considerate 
acceptate.

Or. en

Amendamentul 4771
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Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În evaluarea anuală a performanței, 
Comisia poate face observații privind 
rapoartele anuale privind performanța, în 
termen de o lună de la data prezentării 
acestora. În cazul în care Comisia nu 
prezintă observații în acest termen, 
rapoartele sunt considerate acceptate.

În evaluarea performanței, Comisia poate 
face observații privind rapoartele anuale 
privind performanța, în termen de cel mult 
o lună de la data prezentării acestora. În 
cazul în care Comisia nu prezintă 
observații în acest termen, rapoartele sunt 
considerate acceptate.

Or. en

Amendamentul 4772
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În evaluarea anuală a performanței, 
Comisia poate face observații privind 
rapoartele anuale privind performanța, în 
termen de o lună de la data prezentării 
acestora. În cazul în care Comisia nu 
prezintă observații în acest termen, 
rapoartele sunt considerate acceptate.

În evaluarea anuală a performanței, 
Comisia poate face observații privind 
rapoartele privind performanța, în termen 
de o lună de la data prezentării acestora. În 
cazul în care Comisia nu prezintă 
observații în acest termen, rapoartele sunt 
considerate acceptate.

Or. de

Amendamentul 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În cazul în care valoarea raportată 
a unuia sau mai multor indicatori de 
rezultat arată o diferență de peste 25 % 
față de obiectivul de etapă aferent pentru 
anul de raportare în cauză, Comisia poate 
solicita statului membru să prezinte un 

eliminat
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plan de acțiune, în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [HzR], care să descrie 
acțiunile de remediere preconizate și 
calendarul preconizat.

Or. fr

Justificare

Introducerea unei abordări bazate pe rezultate trebuie să fie progresivă. Extinderea unui 
cadru de performanță la primul pilon este un pas important, care ar trebui să permită o mai 
bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără a conduce la sancțiuni financiare. Se 
propune ca raportul de performanță să fie multianual și separat de verificarea anuală (în 
ceea ce privește termenele și conținutul).

Amendamentul 4774
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În cazul în care valoarea raportată 
a unuia sau mai multor indicatori de 
rezultat arată o diferență de peste 25 % 
față de obiectivul de etapă aferent pentru 
anul de raportare în cauză, Comisia poate 
solicita statului membru să prezinte un 
plan de acțiune, în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [HzR], care să descrie 
acțiunile de remediere preconizate și 
calendarul preconizat.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește coerența cu propunerile formulate în regulamentul orizontal 
pentru eliminarea sancțiunilor financiare legate de monitorizarea multianuală a 
performanței. Introducerea unei abordări privind performanța bazată pe rezultate trebuie să 
fie progresivă, iar extinderea unui cadru de performanță la primul pilon este un pas 
important, care ar trebui să permită o mai bună gestionare a PAC pe termen mediu/lung, fără 
a conduce la sancțiuni financiare.
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Amendamentul 4775
Miguel Viegas

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În cazul în care valoarea raportată 
a unuia sau mai multor indicatori de 
rezultat arată o diferență de peste 25 % 
față de obiectivul de etapă aferent pentru 
anul de raportare în cauză, Comisia poate 
solicita statului membru să prezinte un 
plan de acțiune, în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [HzR], care să descrie 
acțiunile de remediere preconizate și 
calendarul preconizat.

eliminat

Or. pt
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