
AM\1194486RO.docx PE644.887v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

2019/2055(DEC)

10.12.2019

AMENDAMENTELE
1 - 55
Proiect de aviz
Attila Ara-Kovács
(PE642.906v01-00)

Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Comisia Europeană
(2019/2055(DEC))



PE644.887v01-00 2/29 AM\1194486RO.docx

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194486RO.docx 3/29 PE644.887v01-00

RO

Amendamentul 1
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor de la rubrica „Resurse 
naturale”; subliniază că tranzacțiile 
efectuate din FEGA nu au fost afectate de 
erori semnificative și că majoritatea 
celorlalte erori au fost determinate de 
complexitatea normelor de eligibilitate; 
constată, de asemenea, că capacitatea de 
corecție a Comisiei acoperă în mod riguros 
riscul generat de erori;

1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor de la rubrica „Resurse 
naturale”; constată faptul că nivelul de 
eroare global pentru rubrica menționată 
este de 2,4 %; subliniază că tranzacțiile 
efectuate din FEGA nu au fost afectate de 
erori semnificative și că majoritatea 
celorlalte erori au fost determinate de 
complexitatea normelor de eligibilitate; 
subliniază faptul că Sistemul de 
identificare a parcelelor agricole a 
contribuit la reducerea nivelului de erori; 
constată, de asemenea, că capacitatea de 
corecție a Comisiei acoperă în mod riguros 
riscul generat de erori;

Or. ro

Amendamentul 2
Zbigniew Kuźmiuk

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor de la rubrica „Resurse 
naturale”; subliniază că tranzacțiile 
efectuate din FEGA nu au fost afectate de 
erori semnificative și că majoritatea 
celorlalte erori au fost determinate de 

1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor de la rubrica „Resurse 
naturale”; subliniază că tranzacțiile 
efectuate din FEGA nu au fost afectate de 
erori semnificative și că majoritatea 
celorlalte erori au fost determinate de 
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complexitatea normelor de eligibilitate; 
constată, de asemenea, că capacitatea de 
corecție a Comisiei acoperă în mod riguros 
riscul generat de erori;

complexitatea normelor de eligibilitate, în 
special pentru activitățile aferente 
dezvoltării rurale; constată, de asemenea, 
că capacitatea de corecție a Comisiei 
acoperă în mod riguros riscul generat de 
erori (1,9 % din cheltuielile relevante 
aferente PAC);

Or. pl

Amendamentul 3
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor de la rubrica „Resurse 
naturale”; subliniază că tranzacțiile 
efectuate din FEGA nu au fost afectate de 
erori semnificative și că majoritatea 
celorlalte erori au fost determinate de 
complexitatea normelor de eligibilitate; 
constată, de asemenea, că capacitatea de 
corecție a Comisiei acoperă în mod riguros 
riscul generat de erori;

1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor, potrivit cărora 77 % din 
tranzacțiile examinate nu au fost afectate 
de erori, cu o rată globală de eroare de 
2,4 % pentru rubrica Resurse naturale; 
subliniază că plățile directe din FEGA nu 
au fost afectate de erori semnificative și că 
majoritatea celorlalte erori au fost 
determinate de complexitatea normelor de 
eligibilitate; constată, de asemenea, că 
capacitatea de corecție a Comisiei acoperă 
în mod riguros riscul generat de erori;

Or. en

Amendamentul 4
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul
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1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor de la rubrica „Resurse 
naturale”; subliniază că tranzacțiile 
efectuate din FEGA nu au fost afectate de 
erori semnificative și că majoritatea 
celorlalte erori au fost determinate de 
complexitatea normelor de eligibilitate; 
constată, de asemenea, că capacitatea de 
corecție a Comisiei acoperă în mod riguros 
riscul generat de erori;

1. consideră îmbucurătoare 
concluziile Curții de Conturi referitoare la 
exercițiul financiar 2018; ia act de 
observațiile sale cu privire la regularitatea 
operațiunilor de la rubrica „Resurse 
naturale”; subliniază că tranzacțiile 
efectuate în cadrul FEGA nu au fost 
afectate de erori semnificative și că 
majoritatea celorlalte erori au fost generate 
de normele de eligibilitate complexe și 
cere ca acest aspect să fie tratat cu 
prioritate cu prilejul următoarei reforme; 
constată, de asemenea, că capacitatea de 
corecție a Comisiei acoperă în mod riguros 
riscul generat de erori;

Or. en

Amendamentul 5
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea creșterii 
eficienței organismelor de certificare, 
deoarece sunt elemente-cheie care 
asigură regularitatea cheltuielilor 
aferente politicii agricole comune;

Or. ro

Amendamentul 6
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că majoritatea acțiunilor de 
dezvoltare rurală care au fost auditate au 

2. observă că majoritatea acțiunilor de 
dezvoltare rurală care au fost auditate au 
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produs rezultatele scontate; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
îmbunătățească cadrul de performanță în 
funcție de necesități și să introducă noi 
măsuri de simplificare, cum ar fi opțiunile 
simplificate în materie de costuri; regretă 
faptul că Curtea de Conturi a identificat 
deficiențe în utilizarea indicatorilor de 
rezultat;

produs rezultatele scontate; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
îmbunătățească cadrul de performanță în 
funcție de necesități și să introducă noi 
măsuri de simplificare, cum ar fi opțiunile 
simplificate în materie de costuri; regretă 
că eforturile de simplificare propuse la 
ultima reformă au pus accentul pe pilonul 
I deși era clar că schemele mai complexe 
și mai predispuse la eroare se aflau la 
pilonul II; ia act de faptul că Curtea de 
Conturi a identificat deficiențe în utilizarea 
indicatorilor de rezultat, descoperind că un 
aport la complexitatea sistemelor îl are și 
„suprareglementarea” de la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 7
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că majoritatea acțiunilor de 
dezvoltare rurală care au fost auditate au 
produs rezultatele scontate; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
îmbunătățească cadrul de performanță în 
funcție de necesități și să introducă noi 
măsuri de simplificare, cum ar fi opțiunile 
simplificate în materie de costuri; regretă 
faptul că Curtea de Conturi a identificat 
deficiențe în utilizarea indicatorilor de 
rezultat;

2. observă că majoritatea acțiunilor de 
dezvoltare rurală care au fost auditate au 
produs rezultatele scontate; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
îmbunătățească cadrul de performanță în 
funcție de necesități și să introducă noi 
măsuri de simplificare, cum ar fi opțiunile 
simplificate în materie de costuri; regretă 
faptul că, la fel ca în rapoartele 
anterioare, Curtea de Conturi a identificat 
încă o dată deficiențe în utilizarea 
indicatorilor de rezultat, inclusiv 
incoerențe în calitatea indicatorilor de 
rezultat1a; subliniază că pentru a trece, 
așa cum s-a propus, la o PAC bazată pe 
performanțe trebuie elaborat un set 
cuprinzător de indicatori de rezultat 
comuni care să fie aplicați riguros;
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Or. en

Amendamentul 8
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că majoritatea acțiunilor de 
dezvoltare rurală care au fost auditate au 
produs rezultatele scontate; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
îmbunătățească cadrul de performanță în 
funcție de necesități și să introducă noi 
măsuri de simplificare, cum ar fi opțiunile 
simplificate în materie de costuri; regretă 
faptul că Curtea de Conturi a identificat 
deficiențe în utilizarea indicatorilor de 
rezultat;

2. ia act de faptul că majoritatea 
acțiunilor de dezvoltare rurală auditate au 
avut rezultatele scontate, dar regretă 
deficiențele identificate de Curtea de 
Conturi utilizarea indicatorilor de 
rezultat; solicită Comisiei și statelor 
membre să își îmbunătățească cadrul de 
performanță în funcție de necesități și să 
introducă noi măsuri de simplificare, cum 
ar fi opțiunile simplificate în materie de 
costuri; ia act de faptul că baza noului 
model propus de realizare a obiectivelor 
va consta într-un set de indicatori de 
rezultat, obiective de performanță și 
obiective de etapă comun, măsurabil și 
complet;

Or. en

Amendamentul 9
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că majoritatea acțiunilor de 
dezvoltare rurală care au fost auditate au 
produs rezultatele scontate; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
îmbunătățească cadrul de performanță în 
funcție de necesități și să introducă noi 
măsuri de simplificare, cum ar fi opțiunile 
simplificate în materie de costuri; regretă 

2. observă că majoritatea acțiunilor de 
dezvoltare rurală care au fost auditate au 
produs rezultatele scontate; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
îmbunătățească cadrul de performanță în 
funcție de necesități și să introducă noi 
măsuri de simplificare, cum ar fi opțiunile 
simplificate în materie de costuri; regretă 
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faptul că Curtea de Conturi a identificat 
deficiențe în utilizarea indicatorilor de 
rezultat;

deficiențele identificate de Curtea de 
Conturi în utilizarea indicatorilor de 
rezultat; cu toate acestea, este conștient că 
în propunerea sa pentru viitoarea PAC 
Comisia a luat măsuri care ar trebui să 
remedieze aceste deficiențe;

Or. en

Amendamentul 10
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de dificultățile întâmpinate 
de Curtea de Conturi pentru a atesta 
progresele realizate prin intermediul 
cheltuielilor de la rubrica „Resurse 
naturale”, în mare parte pentru că în 
FEGA nu există ținte cantitative; ia act de 
Raportul special nr. 10/2018 al Curții de 
Conturi privind schema de plată de bază 
(SPB) pentru fermieri, care conchide, în 
mod similar, că este în continuare greu de 
evaluat performanța SPB în raport cu 
obiectivul relevant din tratat referitor la 
un nivel de trai echitabil pentru fermieri; 
subliniază că potrivit Curții de Conturi 
măsurile de sprijinire a veniturilor trebuie 
corelate cu obiectivele relevante și cu 
datele de referință, pentru a putea evalua 
performanța SPB; subliniază că 
obiectivele de reducere a costurilor de 
producție și de mărire a rezilienței 
exploatațiilor sunt relevante pentru 
obiectivul unui nivel de trai decent; 
subliniază că aceste obiective pot fi 
realizate imprimând o direcție mai 
ecologică pentru PAC;

Or. en
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Amendamentul 11
Zbigniew Kuźmiuk

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că digitalizarea a avut o 
contribuție pozitivă la creșterea eficienței 
și la reducerea erorilor și a birocrației;

Or. pl

Amendamentul 12
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. remarcă concluziile Curții de 
Conturi că schema de plată de bază (SPB) 
tinde să avantajeze fermele mari deoarece 
este vorba de o plată în funcție de 
suprafață și că SPB de după 2013 va fi 
urmată după toate aparențele de o 
creștere și mai mare a capitalizării 
sprijinului în prețul terenului1a;

Or. en

Amendamentul 13
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. Subliniază concluziile Curții de 
Conturi din Raportul său special nr. 
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10/2018, potrivit cărora schema de plată 
de bază a avut un impact limitat asupra 
convergenței interne a nivelurilor 
ajutoarelor; reamintește angajamentul 
statelor membre de a realiza egalizarea 
plăților în întreaga Uniune până în 2013, 
menționat în primul rând în Concluziile 
Președinției Consiliului European din 24-
25 octombrie 2002 și rămas după toți 
acești ani la stadiul de bune intenții;

Or. en

Amendamentul 14
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este mulțumit de rata globală de 
execuție a bugetului;

3. este mulțumit de rata generală de 
execuție a bugetului, de 96,92 % la 
creditele de angajament și de 97,21 % la 
creditele de plată; se bucură că 
constatările DG AGRI privind rata de 
eroare se potrivesc cu concluziile Curții 
de Conturi, însă le cere Comisiei și 
statelor membre să își îmbunătățească 
rata de execuție pentru dezvoltarea rurală 
(93,97 % în 2018) și să facă tot ce le stă în 
puteri pentru a facilita absorbția FEADR;

Or. en

Amendamentul 15
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază opinia Curții de 
Conturi, potrivit căreia sistemul de 



AM\1194486RO.docx 11/29 PE644.887v01-00

RO

control (IACS), care include sistemul de 
identificare a parcelelor agricole (LPIS), 
a contribuit la reducerea nivelului de 
eroare a plăților directe, LPIS având o 
contribuție deosebit de importantă; atestă 
faptul că digitalizarea, metodele 
inovatoare și tehnologia folosite în cadrul 
noului model de performanță pot 
contribui la reducerea și mai mare a ratei 
de eroare și a sarcinii administrative;

Or. en

Amendamentul 16
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare și de calitate a vieții animalelor;

4. sprijină pe deplin ambiția Uniunii 
de a încheia acorduri de liber schimb 
ambițioase, echilibrate și echitabile cu țări 
terțe; îndeamnă Comisia să dispună 
introducerea unui capitol solid despre 
durabilitate în toate acordurile comerciale 
și să vegheze la respectarea acestor 
cerințe de către partenerii comerciali; 
invită, de asemenea, Comisia să continue 
să monitorizeze îndeaproape acordurile 
comerciale în curs cu țările terțe, urmărind 
aplicarea standardelor de siguranță 
alimentară, mediu și calitate a vieții 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 17
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare și de calitate a vieții animalelor;

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare și de calitate a vieții animalelor; 
constată este nevoie de condiții de 
concurență echitabile și în ce privește 
standardele de mediu și îi solicită 
Comisiei să dezvolte în continuare 
legislația privind diligența necesară în 
lanțul de aprovizionare pentru a se 
asigura că standardele aplicate în 
agricultura Uniunii nu sunt subminate 
sau compromise;

Or. en

Amendamentul 18
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare și de calitate a vieții animalelor;

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare și de calitate a vieții animalelor; 
subliniază că globalizarea lanțului de 
aprovizionare cu alimente nu a adus 
beneficii producătorilor din sectorul 
primar, sector caracterizat de vânzări sub 
costul de producție, rentabilitate scăzută 
și expunere la practici comerciale 
neloiale, dat fiind caracterul său 
fragmentat;

Or. en

Amendamentul 19
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare și de calitate a vieții animalelor;

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare, de trasabilitate și de calitate a 
vieții animalelor și să evite acordurile 
comerciale care pot aduce dezechilibre în 
sectoarele agricole europene;

Or. ro

Amendamentul 20
Naomi Long

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare și de calitate a vieții animalelor;

4. invită Comisia să monitorizeze 
temeinic acordurile comerciale cu țările 
terțe, în special cerințele de calitate, 
sanitare, de trasabilitate și de calitate a 
vieții animalelor, precum și degradarea 
mediului asociată cu standardele de 
mediu mai scăzute;

Or. en

Amendamentul 21
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă că Comisia nu facilitează 
accesul la clauzele de salvgardare incluse 
în acordurile de liber schimb; subliniază 
că toate acordurile încheiate de UE cu 
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țări terțe s-au dovedit nefaste pentru 
veniturile fermierilor europeni;

Or. fr

Amendamentul 22
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte 
de interese și terenuri acaparate de 
oligarhi, eventual cu complicitatea 
guvernelor și autorităților publice; invită 
Comisia să își intensifice eforturile de 
prevenire și detectare a fraudei; îndeamnă 
Comisia să dea dovadă de mai multă 
vigilență sporită în chestiunile legate de 
statul de drept;

5. este preocupat de relatările recente 
că în unele state membre ar exista cazuri 
de conflicte de interese și acaparare de 
terenuri la nivel înalt; constată că, în ceea 
ce privește proprietatea funciară, sarcina 
de a acționa și de a institui sistemele 
necesare pentru prevenirea și evitarea 
fraudei le revine în primul rând 
autorităților competente din statele 
membre; subliniază că toate acuzațiile sau 
suspiciunile de fraudă și utilizare 
necorespunzătoare sau gestionare 
incorectă a fondurilor Uniunii ar trebui 
adresate OLAF; în acest sens, remarcă 
importanța unui sistem de guvernanță 
transparent și solid și îi cere totodată 
Comisiei să își intensifice eforturile de 
prevenire și detectare a fraudei;

Or. en

Amendamentul 23
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
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interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență sporită 
în chestiunile legate de statul de drept;

interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; invită Comisia să facă 
diferența între acapararea și acumularea 
de terenuri care, ca urmare a structurii 
istorice a proprietății funciare sau a 
reorganizării în unele state membre, i-a 
determinat pe micii fermieri să pună 
laolaltă un anumit număr de parcele 
pentru a crea unități de producție 
economică viabile; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență în 
chestiunile legate de statul de drept;

Or. en

Amendamentul 24
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență sporită 
în chestiunile legate de statul de drept;

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență în 
chestiunile legate de statul de drept; este de 
părere că pragurile superioare, împreună 
cu introducerea unor compensări ale 
costurilor cu forța de muncă înainte de 
plafonare, care intră în vigoare în noua 
reformă propusă a PAC, nu sunt 
mecanisme suficient de robuste pentru a 
răspunde acestor probleme;

Or. en
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Amendamentul 25
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte 
de interese și terenuri acaparate de 
oligarhi, eventual cu complicitatea 
guvernelor și autorităților publice; invită 
Comisia să își intensifice eforturile de 
prevenire și detectare a fraudei; îndeamnă 
Comisia să dea dovadă de mai multă 
vigilență sporită în chestiunile legate de 
statul de drept;

5. invită Comisia, în calitate de 
gardian al tratatelor, să insiste pe 
aspectele legate de legalitate și pe 
prevenirea tuturor tipurilor de abuzuri;

Or. hu

Amendamentul 26
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență sporită 
în chestiunile legate de statul de drept;

5. îsi exprima îngrijorarea cu privire 
la cazurile de înalt profil unde există 
suspiciuni de conflicte de interese și 
terenuri acaparate de oligarhi, eventual cu 
complicitatea guvernelor și autorităților 
publice; invita statele membre sa 
implementeze bunele practici legislative 
existente in pentru limitarea acaparării 
terenurilor; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență sporită 
în chestiunile legate de statul de drept;

Or. ro
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Amendamentul 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență sporită 
în chestiunile legate de statul de drept;

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei;

Or. fr

Amendamentul 28
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei; îndeamnă Comisia să 
dea dovadă de mai multă vigilență sporită 
în chestiunile legate de statul de drept;

5. este preocupat de cazurile de înalt 
profil unde există suspiciuni de conflicte de 
interese și terenuri acaparate de oligarhi, 
eventual cu complicitatea guvernelor și 
autorităților publice; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de prevenire și 
detectare a fraudei;

Or. en

Amendamentul 29
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să apeleze la 
sistemele și bazele de date de care 
dispune, combinându-le eventual, pentru 
a-i identifica pe beneficiarii reali finali în 
cazul exploatațiilor agricole care fac parte 
dintr-o structură corporativă mai mare; 
remarcă întocmirea unui registru al 
întreprinderilor la nivelul Uniunii, care ar 
putea fi combinat cu informațiile 
provenite de la IACS, aplicându-le astfel 
exploatațiilor agricole un identificator 
unic de activitate la nivelul Uniunii, 
pentru desluși cu mai multă claritate 
destinația finală a fondurilor PAC;

Or. en

Amendamentul 30
Elsi Katainen, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îi reamintește Comisiei că există o 
diferență semnificativă între diversele 
tipuri de erori, de exemplu între 
omisiunile neintenționate și cazurile de 
fraudă; reamintește că majoritatea 
beneficiarilor sunt ferme mici și mijlocii, 
iar reglementarea complexă crește riscul 
unor omisiuni involuntare, care ar trebui, 
de asemenea, luate în considerare la 
estimarea ratei reale de eroare;

Or. en

Amendamentul 31
Carmen Avram
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să înființeze un 
observator pentru colectarea de informații 
și date despre concentrarea terenurilor 
agricole în întreaga Uniune; invită 
Comisia să înființeze un grup operativ la 
nivel înalt pentru a examina concentrarea 
terenurilor agricole în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 32
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să dea dovadă 
de mai multă vigilență în chestiunile 
legate de statul de drept; arată că plățile 
PAC trebuie să le aducă beneficii celor 
care lucrează pământul; subliniază că 
agricultura Uniunii are cel mai mult de 
câștigat atunci când cei implicați în 
producția agricolă sunt încurajați să 
participe la decizia de stabilire a 
destinației fondurilor;

Or. en

Amendamentul 33
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5b. invită Curtea de Conturi să 
elaboreze un raport special privind 
acapararea terenurilor și impactul său 
potențial asupra PAC;

Or. en

Amendamentul 34
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC există riscul 
ca abuzurile să se agraveze mai rău și, 
prin urmare, îndeamnă Comisia să evite 
renaționalizarea PAC;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 35
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC există riscul 
ca abuzurile să se agraveze mai rău și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să evite 
renaționalizarea PAC;

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC există riscul 
ca abuzurile să se agraveze mai rău și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să evite 
renaționalizarea PAC, în special a 
sistemului care monitorizează respectarea 
de către beneficiarii individuali a 
normelor de eligibilitate pentru sprijin, 
întrucât acest lucru ar slăbi încrederea în 
capacitatea UE de a gestiona una dintre 
principalele sale politici publice și ar 
știrbi prestigiul conferit de asigurarea 
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dată anual de Curtea de Conturi cu 
privire la regularitatea și legalitatea 
cheltuielilor PAC;

Or. fr

Amendamentul 36
Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC există riscul 
ca abuzurile să se agraveze mai rău și, 
prin urmare, îndeamnă Comisia să evite 
renaționalizarea PAC;

6. apreciază faptul că viitoarea PAC 
bazată pe performanțe va menține printre 
cerințe legalitatea și regularitatea plăților; 
subliniază că trecerea de la conformitate 
la modelul bazat pe performanță trebuie 
să se reflecte în modificările aduse 
modului de monitorizare a măsurilor; 
constată cu satisfacție că Comisia 
propune tranziția către un audit unic în 
cadrul noii PAC;

Or. en

Amendamentul 37
Paolo De Castro, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC există riscul 
ca abuzurile să se agraveze mai rău și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să evite 
renaționalizarea PAC;

6. subliniază că aplicarea 
corespunzătoare a intervențiilor PAC este 
strict legată de respectarea de către 
beneficiari a angajamentelor stabilite la 
nivelul Uniunii; subliniază că dacă li se 
acordă statelor membre și mai multă 
flexibilitate în alocarea subvențiilor PAC 
există riscul ca abuzurile să se agraveze 
mai rău și, prin urmare, îndeamnă Comisia 
să evite renaționalizarea PAC;
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Or. en

Amendamentul 38
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC există riscul 
ca abuzurile să se agraveze mai rău și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să evite 
renaționalizarea PAC;

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC, fapt care 
mărește complexitatea și permite ca 
distribuirea fondurilor PAC să fie 
influențată de interese politice naționale 
pe termen scurt, există riscul ca abuzurile 
să se agraveze mai rău și, prin urmare, 
îndeamnă Comisia să evite renaționalizarea 
PAC;

Or. en

Amendamentul 39
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC există riscul 
ca abuzurile să se agraveze mai rău și, 
prin urmare, îndeamnă Comisia să evite 
renaționalizarea PAC;

6. subliniază că dacă li se acordă 
statelor membre și mai multă flexibilitate 
în alocarea subvențiilor PAC fără a avea 
un set solid, măsurabil, complet și comun 
de indicatori de performanță și rezultat și 
obiective de etapă, se poate ajunge la o 
creștere a ratei de eroare;

Or. en

Amendamentul 40
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Giuseppe Milazzo

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reiterează cât este de important să 
se arunce în luptă toate măsurile posibile 
pentru a proteja bugetul politicii agricole 
comune (PAC) de fraudă; consideră că 
politica antifraudă constituie criteriul de 
evaluare a bunei gestiuni financiare a 
bugetului PAC; îndeamnă, prin urmare, 
statele membre și Comisia să continue 
campaniile de conștientizare, întărind 
capacitatea de prevenire și de detectare a 
fraudelor; consideră imperativ, în acest 
context, să se acorde asistență statelor 
membre în prevenirea și detectarea 
fraudelor intensificând cooperarea cu 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF);

Or. it

Amendamentul 41
Paolo De Castro, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. atestă că sistemul actual de 
asigurare a conformității s-a dovedit 
eficace și a asigurat egalitatea de 
tratament și de punere în aplicare în 
întreaga Uniune; este preocupat că un 
sistem de eligibilitate a cheltuielilor bazat 
exclusiv pe performanțe nu contribuie 
nici la simplificarea, nici la performanțele 
PAC și pune în pericol egalitatea de 
tratament a agricultorilor și a statelor 
membre;

Or. en
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Amendamentul 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. regretă că în noua PAC reforma 
ecologizării și condiționalității acordării 
de ajutoare se produce nu sub forma unei 
renaționalizări, ci ca o privatizare a 
controlului politicii agricole în beneficiul 
unor agenții private de certificare, această 
renaționalizare fiind cu atât mai iluzorie 
cu cât rămâne sub coordonarea Comisiei;

Or. fr

Amendamentul 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că o PAC bazată mai 
mult pe rezultate pe baza unor planuri 
strategice ar putea conduce la noi tipuri 
de nereguli și, prin urmare, invită 
Comisia să țină seama de acest aspect la 
evaluarea planurilor strategice naționale 
și a măsurilor pe care le conțin;

Or. en

Amendamentul 44
Asger Christensen

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca 
tinerii fermieri să primească ajutoare din 
PAC; încurajează Comisia să treacă la o 
PAC mai ecologică, în conformitate cu 
Acordul de la Paris.

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
si noii fermieri să primească ajutoare din 
PAC; insista asupra creșterii accesului la 
finanțare pentru investiții in digitalizare si 
tehnologii de ultima generație; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris, aplicabila tuturor actorilor din 
lanțul de aprovizionare cu alimente si sa 
evite sarcini suplimentare inutile.

Or. ro

Amendamentul 46
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris, ceea ce ar spori eficiența 
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utilizării fondurilor publice, limitând 
externalitățile negative legate de practicile 
agricole și reorientându-se mai degrabă 
pe prevenire decât pe tratament.

Or. en

Amendamentul 47
Zbigniew Kuźmiuk

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
solicită să se aloce resurse bugetare 
adecvate pentru a încuraja introducerea 
unor programe orientate spre o PAC mai 
ecologică, în conformitate cu Acordul de la 
Paris, asigurând profitabilitatea 
agriculturii în zonele rurale.

Or. pl

Amendamentul 48
Naomi Long

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris și strategia Uniunii în 
domeniul biodiversității.

Or. en
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Amendamentul 49
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
subliniază că digitalizarea agriculturii 
poate fi un instrument adecvat pentru 
revitalizarea serviciilor rurale, făcând 
zonele rurale să devină mai atractive 
pentru tinerii fermieri.

Or. en

Amendamentul 50
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 
încurajează Comisia să treacă la un nivel 
adecvat de finanțare din partea UE, în 
conformitate cu Acordul de la Paris.

Or. hu

Amendamentul 51
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley, Elsi 
Katainen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este esențial ca tinerii 
fermieri să primească ajutoare din PAC; 

7. subliniază că sprijinul acordat 
tinerilor agricultori din PAC este esențial 
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încurajează Comisia să treacă la o PAC 
mai ecologică, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.

și atestă importanța unei definiții clare a 
agricultorilor activi sau veritabili;

Or. en

Amendamentul 52
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează Comisia să treacă la o 
PAC mai ecologică, în conformitate cu 
Acordul de la Paris; cere o abordare 
țintită față de condiționalitatea propusă 
pentru noua PAC și reține că este 
necesară o finanțare adecvată pentru 
cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii 
și inovații pentru a îmbunătăți 
performanța de mediu a PAC.

Or. en

Amendamentul 53
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. se arată surprins de faptul că 
simplificarea este folosită ca pretext 
pentru a reduce bugetul PAC, chiar dacă 
nu va diminua în niciun fel cerințele 
administrative impuse beneficiarilor 
finali;

Or. fr
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Amendamentul 54
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează Comisia să treacă la o 
PAC mai ecologică, în conformitate cu 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 55
Attila Ara-Kovács

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază importanța echității 
sociale și subliniază că o distribuire 
echitabilă a fondurilor în și între statele 
membre este esențială.

Or. en


