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Amendamentul 25
Maria Noichl

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2) și articolul 208,

Or. de

Amendamentul 26
Maria Noichl

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Declarația ONU privind 
drepturile agricultorilor și ale altor 
persoane care își desfășoară activitatea în 
zonele rurale,

Or. de

Amendamentul 27
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
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intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă.

intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități și să ajusteze 
poziția fermierilor în lanțul valoric prin 
stimularea ocupării forței de muncă, a 
creșterii economice și a investițiilor pentru 
a facilita dezvoltarea activităților 
comerciale în zonele rurale, promovarea 
incluziunii sociale, reducerea 
discrepanțelor în materie de dezvoltare 
dintre zone, combaterea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, schimbări 
tehnologice și aducerea cercetării și 
inovării din laboratoare pe teren și pe piețe. 
De asemenea, PAC ar trebui să abordeze 
preocupările cetățenilor cu privire la 
producția agricolă durabilă, securitatea 
alimentară, promovarea dezvoltării 
durabile și gestionarea eficientă a 
resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 
aerul.

Or. en

Amendamentul 28
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, reformată în mod 
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preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă.

radical, principiile sale ar trebui să fie 
complet revizuite și ar trebui să vizeze, în 
special, promovarea unei agriculturi 
durabile, fără pesticide, care să permită 
agricultorilor să primească o remunerație 
echitabilă și să asigure furnizarea de 
alimente sănătoase populației.

Or. fr

Amendamentul 29
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. 
Comunicarea subliniază, de asemenea, 
dimensiunea globală a PAC și marchează 
angajamentul Uniunii de a îmbunătăți 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
durabile (CPDD). PAC ar trebui, de 
asemenea, să răspundă preocupărilor 
cetățenilor cu privire la o producție 
agricolă sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 30
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Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă și efectele 
sale asupra țărilor terțe, în special asupra 
țărilor în curs de dezvoltare.

Or. de

Amendamentul 31
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 este foarte conservatoare 
și concluzionează că politica agricolă 
comună (denumită în continuare „PAC”) ar 
trebui să continue să își intensifice 
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provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă.

acțiunile de răspuns la viitoarele provocări 
și oportunități, prin stimularea ocupării 
forței de muncă, a creșterii economice și a 
investițiilor, combaterea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și 
aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă.

Or. fr

Amendamentul 32
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus, ar trebui actualizat 
răspunsul agriculturii UE la cererile 
societății referitoare la alimente și la 
sănătate, inclusiv la alimentele sigure, 
nutritive și durabile, precum și la 
asigurarea calității vieții animalelor, 
pentru a asigura protecția biodiversității și 
a conserva habitatele și peisajele.

Or. en

Amendamentul 33
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Modelul de performanță al PAC, 
bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, 
pentru a pune un accent mai mare pe 
rezultate și pe performanță. În consecință, 
Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele 

(3) Modelul de performanță al PAC, 
bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, 
pentru a pune un accent mai mare pe 
rezultate și pe performanță. În consecință, 
Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele 
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de politică de bază, tipurile de intervenție 
și cerințele de bază ale Uniunii, în vreme 
ce statele membre ar trebui să aibă o 
responsabilitate și răspundere mai mare 
pentru îndeplinirea acestor obiective. În 
consecință, este necesar să se asigure o 
subsidiaritate sporită, pentru a se ține cont 
mai bine de condițiile și nevoile locale. În 
consecință, în cadrul noului model de 
performanță, statele membre ar trebui să fie 
responsabile de personalizarea 
intervențiilor lor din cadrul PAC în 
conformitate cu cerințele de bază ale 
Uniunii pentru a-și maximiza contribuția la 
realizarea obiectivelor PAC a Uniunii, 
precum și de instituirea și conceperea 
cadrului de conformitate și control pentru 
beneficiari.

de politică de bază, tipurile de intervenție 
și cerințele de bază ale Uniunii, și în ceea 
ce privește coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării, în vreme ce statele membre ar 
trebui să aibă o responsabilitate și 
răspundere mai mare pentru îndeplinirea 
acestor obiective. În consecință, este 
necesar să se asigure o subsidiaritate 
sporită, pentru a se ține cont mai bine de 
condițiile și nevoile locale. În consecință, 
în cadrul noului model de performanță, 
statele membre ar trebui să fie responsabile 
de personalizarea intervențiilor lor din 
cadrul PAC în conformitate cu cerințele de 
bază ale Uniunii pentru a-și maximiza 
contribuția la realizarea obiectivelor PAC a 
Uniunii, precum și de instituirea și 
conceperea cadrului de conformitate și 
control pentru beneficiari.

Or. de

Amendamentul 34
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Modelul de performanță al PAC, 
bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, 
pentru a pune un accent mai mare pe 
rezultate și pe performanță. În consecință, 
Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele 
de politică de bază, tipurile de intervenție 
și cerințele de bază ale Uniunii, în vreme 
ce statele membre ar trebui să aibă o 
responsabilitate și răspundere mai mare 
pentru îndeplinirea acestor obiective. În 
consecință, este necesar să se asigure o 
subsidiaritate sporită, pentru a se ține cont 
mai bine de condițiile și nevoile locale. În 
consecință, în cadrul noului model de 
performanță, statele membre ar trebui să fie 
responsabile de personalizarea 
intervențiilor lor din cadrul PAC în 

(3) Modelul de performanță al PAC, 
bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, 
pentru a pune un accent mai mare pe 
rezultate și pe performanță. În consecință, 
Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele 
de politică de bază, tipurile de intervenție 
și cerințele de bază ale Uniunii, în vreme 
ce statele membre ar trebui să aibă o 
responsabilitate și răspundere mai mare 
pentru îndeplinirea acestor obiective. În 
consecință, este necesar să se asigure o 
subsidiaritate sporită, pentru a se ține cont 
mai bine de condițiile și nevoile locale. În 
consecință, în cadrul noului model de 
performanță, statele membre ar trebui să fie 
responsabile de personalizarea 
intervențiilor lor din cadrul PAC în 
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conformitate cu cerințele de bază ale 
Uniunii pentru a-și maximiza contribuția la 
realizarea obiectivelor PAC a Uniunii, 
precum și de instituirea și conceperea 
cadrului de conformitate și control pentru 
beneficiari.

conformitate cu nevoile lor specifice și cu
cerințele de bază ale Uniunii pentru a-și 
maximiza contribuția la realizarea 
obiectivelor PAC a Uniunii, precum și de 
instituirea și conceperea cadrului de 
conformitate și control pentru beneficiari.

Or. en

Amendamentul 35
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Modelul de performanță al PAC, 
bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, 
pentru a pune un accent mai mare pe 
rezultate și pe performanță. În consecință, 
Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele 
de politică de bază, tipurile de intervenție 
și cerințele de bază ale Uniunii, în vreme 
ce statele membre ar trebui să aibă o 
responsabilitate și răspundere mai mare 
pentru îndeplinirea acestor obiective. În 
consecință, este necesar să se asigure o 
subsidiaritate sporită, pentru a se ține cont 
mai bine de condițiile și nevoile locale. În 
consecință, în cadrul noului model de 
performanță, statele membre ar trebui să fie 
responsabile de personalizarea 
intervențiilor lor din cadrul PAC în 
conformitate cu cerințele de bază ale 
Uniunii pentru a-și maximiza contribuția la 
realizarea obiectivelor PAC a Uniunii, 
precum și de instituirea și conceperea 
cadrului de conformitate și control pentru 
beneficiari.

(3) Modelul de performanță al PAC, 
bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, 
pentru a pune un accent mai mare pe 
principiul unei agriculturi durabile. În 
consecință, Uniunea ar trebui să stabilească 
obiectivele de politică de bază, tipurile de 
intervenție și cerințele de bază ale Uniunii, 
în vreme ce statele membre ar trebui să 
aibă o responsabilitate și răspundere mai 
mare pentru îndeplinirea acestor obiective. 
În consecință, este necesar să se asigure o 
subsidiaritate sporită, pentru a se ține cont 
mai bine de condițiile și nevoile locale. În 
consecință, în cadrul noului model de 
performanță, statele membre ar trebui să fie 
responsabile de personalizarea 
intervențiilor lor din cadrul PAC în 
conformitate cu cerințele de bază ale 
Uniunii pentru a-și maximiza contribuția la 
realizarea obiectivelor PAC a Uniunii, 
precum și de instituirea și conceperea 
cadrului de conformitate și control pentru 
beneficiari.

Or. fr

Amendamentul 36
Doru-Claudian Frunzulică



PE632.096v01-00 10/40 AM\1172188RO.docx

RO

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) PAC include diverse intervenții și 
măsuri, dintre care multe sunt prevăzute de 
planurile strategice PAC menționate în 
titlul III din Regulamentul (UE) nr..../... al 
Parlamentului European și al 
Consiliului10[Regulamentul privind 
planurile strategice PAC]. Alte intervenții 
și măsuri continuă să urmeze logica 
tradițională a conformității. Este important 
să se acorde finanțare tuturor intervențiilor 
și măsurilor pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PAC. Aceste intervenții și 
măsuri au anumite elemente comune, prin 
urmare finanțarea lor ar trebui abordată în 
același set de dispoziții. Cu toate acestea, 
atunci când este necesar, dispozițiile 
respective ar trebui să permită o abordare 
diferită. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului11a reglementat două Fonduri 
europene agricole, mai exact Fondul 
european de garantare agricolă („FEGA”) 
și Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală („FEADR”) (denumite în 
continuare „Fondurile”). Aceste Fonduri ar 
trebui menținute în prezentul regulament. 
Având în vedere amploarea reformei, este 
oportună înlocuirea Regulamentului (UE) 
nr. 1306/2013.

(4) PAC include diverse intervenții și 
măsuri, dintre care multe sunt prevăzute de 
planurile strategice PAC menționate în 
titlul III din Regulamentul (UE) nr…/... al 
Parlamentului European și al Consiliului10

[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC]. Alte intervenții și măsuri continuă 
să urmeze logica tradițională a 
conformității. Este important să se acorde 
finanțare tuturor intervențiilor și măsurilor 
pentru a contribui la realizarea obiectivelor 
PAC, cum ar fi asigurarea unui sprijin 
viabil pentru veniturile și reziliența 
exploatațiilor agricole pe întreg teritoriul 
UE, pentru a îmbunătăți securitatea 
alimentară, a crește competitivitatea, a 
îmbunătăți poziția agricultorilor, a 
contribui la schimbările climatice, a 
promova dezvoltarea durabilă, a promova 
ocuparea forței de muncă, creșterea 
economică, incluziunea socială și 
dezvoltarea locală în zonele rurale. Aceste 
intervenții și măsuri au anumite elemente 
comune, prin urmare finanțarea lor ar 
trebui abordată în același set de dispoziții. 
Cu toate acestea, atunci când este necesar, 
dispozițiile respective ar trebui să permită 
o abordare diferită. Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului11 a reglementat două Fonduri 
europene agricole, mai exact Fondul 
european de garantare agricolă („FEGA”) 
și Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală („FEADR”) (denumite în 
continuare „Fondurile”). Aceste Fonduri ar 
trebui menținute în prezentul regulament. 
Având în vedere amploarea reformei, este 
oportună înlocuirea Regulamentului (UE) 
nr. 1306/2013.

_________________ _________________

10 Regulamentul (UE) …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 

10 Regulamentul (UE) …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din […][…] (JO L […], […], p. […]). din […][…] (JO L […], […], p. […]).

11 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

11 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) 
nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, 
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și 
(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 
347, 20.12.2013, p. 549).

Or. en

Amendamentul 37
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
PAC prevăzute la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(denumit în continuare „tratatul”), precum 
și a respectării principiului gestiunii 
partajate, astfel cum se prevede la articolul 
59 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012, statele membre ar trebui să se 
asigure că sistemele de guvernanță 
necesare sunt în vigoare. Prin urmare, ar 
trebui elaborate dispoziții pentru 
desemnarea autorității competente, a 
agenției de plăți, a organismului de 
coordonare și a organismului de certificare.

(8) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
PAC prevăzute la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(denumit în continuare „tratatul”), precum 
și a respectării principiului gestiunii 
partajate, astfel cum se prevede la 
articolul 59 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, statele membre ar 
trebui să se asigure că sistemele de 
guvernanță necesare sunt în vigoare. Prin 
urmare, ar trebui elaborate dispoziții pentru 
desemnarea autorității competente, a 
agenției de plăți, a organismului de 
coordonare și a organismului de certificare. 
Ar trebui luată în considerare necesitatea 
de a coordona PAC cu alte politici ale 
Uniunii, așa cum este prevăzut în special 
la articolul 208 din tratat cu privire la 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
(CPD).

Or. en
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Amendamentul 38
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
PAC prevăzute la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(denumit în continuare „tratatul”), precum 
și a respectării principiului gestiunii 
partajate, astfel cum se prevede la articolul 
59 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012, statele membre ar trebui să se 
asigure că sistemele de guvernanță 
necesare sunt în vigoare. Prin urmare, ar 
trebui elaborate dispoziții pentru 
desemnarea autorității competente, a 
agenției de plăți, a organismului de 
coordonare și a organismului de certificare.

(8) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
PAC prevăzute la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(denumit în continuare „tratatul”), atingerii 
unui alt obiectiv, mai important, care 
constă într-o agricultură durabilă, în 
cadrul căreia sănătatea umană și mediul 
sunt protejate, precum și a respectării 
principiului gestiunii partajate, astfel cum 
se prevede la articolul 59 din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012, statele 
membre ar trebui să se asigure că sistemele 
de guvernanță necesare sunt în vigoare. 
Prin urmare, ar trebui elaborate dispoziții 
pentru desemnarea autorității competente, a 
agenției de plăți, a organismului de 
coordonare și a organismului de certificare.

Or. fr

Amendamentul 39
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Implicarea agențiilor de plăți care 
au fost acreditate de statele membre este o 
condiție prealabilă esențială în cadrul 
noului model de performanță pentru a avea 
asigurări rezonabile cu privire la 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
stabilite în planurile strategice relevante ale 
PAC prin intervenții finanțate din bugetul 
Uniunii. Prin urmare, ar trebui să se 
prevadă în mod explicit în prezentul 
regulament că din bugetul Uniunii pot fi 

(11) Implicarea agențiilor de plăți care 
au fost acreditate de statele membre este o 
condiție prealabilă esențială în cadrul 
noului model de performanță pentru a avea 
asigurări rezonabile cu privire la 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
stabilite în planurile strategice relevante ale 
PAC prin intervenții finanțate din bugetul 
Uniunii. Prin urmare, ar trebui să se 
prevadă în mod explicit în prezentul 
regulament că din bugetul Uniunii pot fi 
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rambursate doar cheltuielile efectuate de 
agențiile de plăți acreditate. În plus, 
cheltuielile finanțate de Uniune pentru 
intervențiile menționate în Regulamentul 
privind planurile strategice PAC ar trebui 
să corespundă unei realizări și ar trebui să 
respecte cerințele de bază ale Uniunii și să 
fie conforme cu sistemele de guvernanță.

rambursate doar cheltuielile efectuate de 
agențiile de plăți acreditate. În plus, 
cheltuielile finanțate de Uniune pentru 
intervențiile menționate în Regulamentul 
privind planurile strategice PAC ar trebui 
să corespundă unei realizări și ar trebui să 
respecte cerințele de bază ale Uniunii și să 
fie conforme cu sistemele de guvernanță și 
să contribuie la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD).

Or. de

Amendamentul 40
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a evita o sarcină 
administrativă excesivă pentru
administrațiile naționale și pentru fermieri, 
trebuie să se prevadă că rambursarea 
cuantumurilor reportate din exercițiul 
financiar precedent în raport cu aplicarea 
disciplinei financiare, nu ar trebui să aibă 
loc atunci când disciplina financiară este 
aplicată pentru al doilea an consecutiv 
(exercițiul N+1) sau în cazul în care 
cuantumul total al creditelor neangajate 
reprezintă mai puțin de 0,2 % din plafonul 
anual al FEGA.

(15) Pentru a ușura sarcina 
administrativă, considerată în prezent
excesivă de către administrațiile naționale 
și fermieri, trebuie să se prevadă că 
rambursarea cuantumurilor reportate din 
exercițiul financiar precedent în raport cu 
aplicarea disciplinei financiare, nu ar trebui 
să aibă loc atunci când disciplina financiară 
este aplicată pentru al doilea an consecutiv 
(exercițiul N+1) sau în cazul în care 
cuantumul total al creditelor neangajate 
reprezintă mai puțin de 0,2 % din plafonul 
anual al FEGA.

Or. fr

Amendamentul 41
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(21a) Pentru a pune la dispoziția 
Comisiei mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini responsabilitățile cu privire la 
asigurarea CPD în punerea în aplicare a 
PAC, astfel cum este prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr..../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], ar trebui prevăzute 
capacități de monitorizare extinse care să 
faciliteze monitorizarea efectelor externe 
ale PAC, în special în ceea ce privește 
țările în curs de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 42
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să se 
asigure că ajutoarele din partea Uniunii 
sunt plătite la timp către beneficiari, astfel 
încât aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor de efectuare a plăților stabilite 
în dreptul Uniunii ar putea crea dificultăți 
serioase pentru beneficiari și periclita 
anualitatea bugetului Uniunii. Prin urmare, 
cheltuielile efectuate fără respectarea 
termenelor de plată ar trebui excluse de la 
finanțarea din partea Uniunii. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, Comisia ar trebui 
împuternicită să prevadă excepții de la 
această regulă generală, referitor la ambele 
Fonduri.

(24) Statele membre sunt invitate să se 
asigure că ajutoarele din partea Uniunii 
sunt plătite la timp către beneficiari, astfel 
încât aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor de efectuare a plăților stabilite 
în dreptul Uniunii ar putea crea dificultăți 
serioase pentru beneficiari și periclita 
anualitatea bugetului Uniunii. Prin urmare, 
cheltuielile efectuate fără respectarea 
termenelor de plată ar trebui excluse de la 
finanțarea din partea Uniunii. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, Comisia ar trebui 
împuternicită să prevadă excepții de la 
această regulă generală, referitor la ambele 
Fonduri.

Or. fr

Amendamentul 43
Maria Heubuch
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Având în vedere noul model de 
performanță al PAC, care pune accentul 
pe rezultate, este necesar să se măsoare 
realizările și efectele legate de toate 
obiectivele PAC, astfel cum se prevede la 
articolele 5 și 6 din Regulamentul privind 
planurile strategice [.../...], pentru a 
garanta că fondurile PAC sunt utilizate în 
mod eficace.

Or. en

Amendamentul 44
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Potrivit principiului eficienței 
bugetare, fondurile publice nu ar trebui 
utilizate în cadrul PAC într-un mod care 
să genereze alte costuri pentru ajutorul 
pentru mediu, sănătate publică sau 
dezvoltare; astfel de activități dăunătoare 
nu ar trebui să beneficieze de finanțare 
din cadrul PAC. Prin urmare, în ceea ce 
privește asigurarea eficacității PAC și a 
cheltuielilor UE, conceptul a ceea ce 
constituie un risc pentru interesele 
financiare ale bugetului Uniunii ar trebui 
să includă riscuri pentru mediu, sănătatea 
publică și coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării. Acest lucru contribuie, de 
asemenea, la asigurarea coerenței între 
prioritățile și obiectivele PAC și ale altor 
politici ale UE. Minimizarea costurilor 
suplimentare în alte domenii ar trebui să 
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asigure eficiența cheltuielilor publice.

Or. en

Justificare

Costurile generate de impactul asupra mediului, sănătății publice, structurilor sociale sau 
dezvoltării sunt externalizate către alte domenii de cheltuieli publice, inclusiv în UE. Acest 
lucru înseamnă că vom plăti de mai multe ori dacă cheltuielile sunt ineficiente, plătind de 
exemplu o dată pentru plăți care conduc la supraproducție, din nou pentru a face față 
crizelor, din nou pentru cheltuielile cu ajutorul pentru dezvoltare. Un alt exemplu ar fi plata 
pentru practici agricole care sunt poluante, plătind apoi din nou pentru a curăța după 
acestea sau a reabilita ecosistemele și apoi poate din nou pentru a curăța apa de băut.

Amendamentul 45
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 25 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25c) Operațiunile de hrănire intensivă 
a animalelor nu ar trebui să fie finanțate 
în cadrul PAC.

Or. en

Amendamentul 46
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să 
transmită Comisiei conturile anuale și un 
raport anual de performanță privind 
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC până la data de 15 februarie a anului 
N+1. În cazul în care aceste documente 
nu sunt trimise, împiedicând astfel 
Comisia să verifice conturile pentru 
agenția de plăți în cauză sau să verifice 

(28) Statele membre sunt invitate să 
transmită Comisiei conturile anuale și un 
raport anual de performanță privind 
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC până la data de 15 februarie a anului 
N+1.
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eligibilitatea cheltuielilor în raport cu 
realizările raportate, Comisia ar trebui să 
fie împuternicită să suspende plățile 
lunare și să întrerupă rambursarea 
trimestrială până când documentele
restante sunt primite.

Or. fr

Amendamentul 47
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Un nouă formă de suspendare a 
plăților ar trebui să fie introdusă pentru 
situațiile în care realizările sunt anormal 
de scăzute. În cazul în care realizările 
raportate sunt la un nivel anormal de 
scăzut în comparație cu cheltuielile 
declarate și, în cazul în care statele 
membre nu pot oferi o justificare clară și 
întemeiată pentru această situație, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită, în 
plus față de reducerea cheltuielilor pentru 
exercițiul financiar N-1, să suspende 
cheltuieli viitoare legate de intervenția 
pentru care realizările au fost anormal de 
scăzute. Aceste suspendări ar trebui să fie 
confirmate în decizia privind verificarea 
anuală a performanței.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 48
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(30) În ceea ce privește monitorizarea 
performanței multianuale, Comisia ar 
trebui, de asemenea, să aibă competența de 
a suspenda plățile. În consecință, în 
cazurile în care se înregistrează întârzieri 
sau progrese insuficiente în atingerea 
țintelor, astfel cum figurează în planul 
strategic național al PAC, Comisia ar trebui 
să fie împuternicită să solicite statului 
membru în cauză să ia măsurile de 
remediere necesare, în conformitate cu un 
plan de acțiune care urmează să fie 
întocmit în consultare cu Comisia și care 
conține indicatori de progres clari, printr-
un act de punere în aplicare. În cazul în 
care statul membru nu transmite sau nu 
pune în aplicare planul de acțiune sau în 
cazul în care planul de acțiune este vădit 
insuficient pentru remedierea situației, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a 
suspenda plățile lunare sau intermediare, 
printr-un act de punere în aplicare.

(30) În ceea ce privește monitorizarea 
performanței multianuale, Comisia ar 
trebui, de asemenea, să aibă competența de 
a suspenda plățile. În consecință, în 
cazurile în care se înregistrează întârzieri 
sau progrese insuficiente în atingerea 
țintelor, astfel cum figurează în planul 
strategic național al PAC, Comisia ar trebui 
să fie împuternicită să solicite statului 
membru în cauză să ia măsurile de 
remediere necesare, în conformitate cu un 
plan de acțiune care urmează să fie 
întocmit în consultare cu Comisia și care 
conține indicatori de progres clari, printr-
un act de punere în aplicare. Planul de 
acțiune ar trebui elaborat cu implicarea 
partenerilor menționați la articolul 94 
alineatul (3). În cazul în care statul 
membru nu transmite sau nu pune în 
aplicare planul de acțiune sau în cazul în 
care planul de acțiune este vădit insuficient 
pentru remedierea situației, Comisia ar 
trebui să aibă competența de a suspenda 
plățile lunare sau intermediare, printr-un 
act de punere în aplicare.

Or. de

Amendamentul 49
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Autoritățile naționale competente ar 
trebui să efectueze integral plățile din 
cadrul PAC prevăzute de dreptul Uniunii 
către beneficiari.

(32) Autoritățile naționale competente ar 
trebui să efectueze integral plățile din 
cadrul PAC prevăzute de dreptul Uniunii 
către beneficiari, pentru a asigura o 
agricultură mai sustenabilă, pentru a 
sprijini veniturile și viabilitatea 
fermierilor și pentru a garanta că 
agricultura își îndeplinește pe deplin rolul 
în raport cu obiectivele generale ale 
Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 50
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a permite Comisiei să își 
îndeplinească obligația de a controla 
existența și buna funcționare a sistemelor 
de gestionare și inspecție pentru 
cheltuielile Uniunii în statele membre, ar 
trebui să se prevadă, indiferent de 
inspecțiile efectuate de statele membre, 
controale efectuate de persoane autorizate 
de Comisie să acționeze în numele său, 
care ar trebui să poată solicita asistență din 
partea statelor membre în activitatea lor.

(36) Pentru a permite Comisiei să își 
îndeplinească obligația de a controla 
existența și buna funcționare a sistemelor 
de gestionare și inspecție pentru 
cheltuielile Uniunii în statele membre, ar 
putea fi luată în considerare posibilitatea
să se prevadă, indiferent de inspecțiile 
efectuate de statele membre, controale 
efectuate de persoane autorizate de 
Comisie să acționeze în numele său, care ar 
trebui să poată solicita asistență din partea 
statelor membre în activitatea lor.

Or. fr

Amendamentul 51
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Comisia este responsabilă cu 
execuția bugetului Uniunii în cooperare cu 
statele membre, în conformitate cu 
articolul 317 din Tratat. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
decidă, prin acte de punere în aplicare, 
dacă cheltuielile efectuate de statele 
membre sunt în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Statelor membre ar trebui să li se 
acorde dreptul de a-și justifica deciziile de 
efectuare a plăților și de a recurge la 
conciliere în cazul în care intră în dezacord 
cu Comisia. Pentru a oferi statelor membre 

(41) Comisia este responsabilă cu 
execuția bugetului Uniunii în cooperare cu 
statele membre, în conformitate cu 
articolul 317 din Tratat. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
decidă, prin acte de punere în aplicare, 
dacă cheltuielile efectuate de statele 
membre sunt în conformitate cu dreptul 
Uniunii și acordurile internaționale. 
Statelor membre ar trebui să li se acorde 
dreptul de a-și justifica deciziile de 
efectuare a plăților și de a recurge la 
conciliere în cazul în care intră în dezacord 
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asigurări juridice și financiare în ceea ce 
privește cheltuielile efectuate în trecut, ar 
trebui stabilit un termen de prescripție, în 
care Comisia să decidă asupra 
consecințelor financiare care rezultă în 
urma neconformității.

cu Comisia. Pentru a oferi statelor membre 
asigurări juridice și financiare în ceea ce 
privește cheltuielile efectuate în trecut, ar 
trebui stabilit un termen de prescripție, în 
care Comisia să decidă asupra 
consecințelor financiare care rezultă în 
urma neconformității.

Or. de

Amendamentul 52
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Pentru a proteja interesele 
financiare ale bugetului Uniunii, statele 
membre ar trebui să instituie sisteme 
pentru a se asigura că intervențiile finanțate 
din Fonduri sunt realizate efectiv și 
executate corect, menținând în același timp 
cadrul actual robust pentru o bună gestiune 
financiară. În conformitate cu 
Regulamentul financiar, cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/201315al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2988/95 al Consiliului16, cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96 al 
Consiliului17și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului18, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționate, 
inclusiv prin prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor, 
inclusiv a fraudelor, prin recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau utilizate în mod incorect și, 
dacă este cazul, prin impunerea de 
sancțiuni administrative. În plus, în 
conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

(42) Pentru a proteja interesele 
financiare ale bugetului Uniunii, statele 
membre sunt invitate să instituie sisteme 
pentru a se asigura că intervențiile finanțate 
din Fonduri sunt realizate efectiv și 
executate corect, menținând în același timp 
cadrul actual robust pentru o bună gestiune 
financiară. În conformitate cu 
Regulamentul financiar, cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului15, 
cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2988/95 al Consiliului16, cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului17

și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului18, interesele financiare ale 
Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri 
proporționate, inclusiv prin prevenirea, 
detectarea, corectarea și investigarea 
neregulilor, inclusiv a fraudelor, prin 
recuperarea fondurilor pierdute, plătite în 
mod necuvenit sau utilizate în mod 
incorect și, dacă este cazul, prin impunerea 
de sancțiuni administrative. În plus, în 
conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua investigații administrative, 
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poate efectua investigații administrative, 
inclusiv controale și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European (EPPO) poate ancheta și trimite 
în judecată cazuri de fraudă și alte 
infracțiuni care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, conform 
prevederilor Directivei (UE) 2017/137119a 
Parlamentului European și a Consiliului. În 
conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii, să acorde 
drepturile necesare și accesul Comisiei, 
OLAF, Parchetului European și Curții de 
Conturi Europene (CCE) și să se asigure
că orice terți implicați în implementarea
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente. Statele membre ar trebui să 
dispună de sisteme care să le permită să 
prezinte Comisiei, în scopul de a permite 
OLAF să își exercite competențele și de a 
asigura o analiză eficientă a neregulilor, un 
raport privind neregulile detectate și 
celelalte cazuri de nerespectare a 
condițiilor stabilite de statele membre în 
planul strategic PAC, inclusiv fraudele și 
monitorizarea acestora, precum și 
urmărirea subsecventă a investigațiilor 
OLAF. Pentru a asigura examinarea 
eficientă a plângerilor privind Fondurile, 
statele membre ar trebui să instituie 
măsurile necesare.

inclusiv controale și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European (EPPO) poate ancheta și trimite 
în judecată cazuri de fraudă și alte activități 
ilegale care afectează interesele financiare 
ale Uniunii, conform prevederilor 
Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului 
European și a Consiliului19. În 
conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene (CCE), asigurându-se 
totodată că orice parte terță implicată în 
executarea fondurilor Uniunii acordă 
drepturi echivalente. Statele membre ar 
trebui să dispună de sisteme care să le 
permită să prezinte Comisiei, în scopul de 
a permite OLAF să își exercite 
competențele și de a asigura o analiză 
eficientă a neregulilor, un raport privind 
neregulile detectate și celelalte cazuri de 
nerespectare a condițiilor stabilite de 
statele membre în planul strategic PAC, 
inclusiv fraudele și monitorizarea acestora, 
precum și urmărirea subsecventă a 
investigațiilor OLAF. Pentru a asigura 
examinarea eficientă a plângerilor privind 
Fondurile, statele membre ar trebui să 
instituie măsurile necesare.

_________________ _________________

15 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 

15 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
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18.9.2013, p. 1). 18.9.2013, p. 1).

16 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.1995, p. 1).

16 Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene 
(JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

17 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

17 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

18 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

19 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

19 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal, JO L 198, 28.7.2017, p. 29.

Or. fr

Amendamentul 53
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Ar trebui menținute actualele 
elemente principale ale sistemului integrat 
și, în special, dispozițiile privind un sistem 
de identificare a parcelelor agricole, un 
sistem de depunere a cererilor cu informații 
geospațiale și un sistem de depunere a 
cererilor de ajutor pentru animale, un 
sistem pentru identificarea și înregistrarea 

(47) Ar trebui menținute actualele 
elemente principale ale sistemului integrat 
și, în special, dispozițiile privind un sistem 
de identificare a parcelelor agricole, un 
sistem de depunere a cererilor cu informații 
geospațiale și un sistem de depunere a 
cererilor de ajutor pentru animale, un 
sistem pentru identificarea și înregistrarea 
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drepturilor la plată, un sistem pentru 
înregistrarea identității beneficiarilor și un 
sistem de control și sancțiuni. Statele 
membre ar trebui să continue să utilizeze 
datele sau produsele informaționale 
furnizate de programul Copernicus, pe 
lângă tehnologii ale informației cum ar fi 
GALILEO și EGNOS, pentru a se asigura 
că sunt disponibile în întreaga Uniune date 
complete și comparabile, în scopul 
monitorizării politicii în materie de 
agromediu și climă și pentru încurajarea 
folosirii datelor și informațiilor complete, 
gratuite și deschise culese cu ajutorul 
sateliților Sentinel și al serviciilor 
programului Copernicus. În acest scop, 
sistemul integrat ar trebui să includă, de 
asemenea, un sistem de monitorizare a 
suprafețelor.

drepturilor la plată, un sistem pentru 
înregistrarea identității beneficiarilor și un 
sistem de control și sancțiuni. Statele 
membre ar trebui să continue să utilizeze 
datele sau produsele informaționale 
furnizate de programul Copernicus, pe 
lângă tehnologii ale informației cum ar fi 
GALILEO și EGNOS, pentru a se asigura 
că sunt disponibile în întreaga Uniune date 
complete și comparabile, în scopul 
monitorizării politicii în materie de 
agromediu și climă și pentru încurajarea 
folosirii datelor și informațiilor complete, 
gratuite și deschise culese cu ajutorul 
sateliților Sentinel și al serviciilor 
programului Copernicus. De asemenea, 
tehnologia prin satelit va reduce în mod 
semnificativ numărul inspecțiilor realizate 
pe teren, îndepărtând climatul de teamă, 
și va contribui la reducerea costurilor 
legate de efectuarea de verificări și 
controale. În acest scop, sistemul integrat 
ar trebui să includă, de asemenea, un 
sistem de monitorizare a suprafețelor.

Or. en

Amendamentul 54
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii” sprijină protecția mediului și 
acțiunile în domeniul climei, contribuind la 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de mediu și climă, ca orientare strategică a 
viitoarei PAC. Prin urmare, a devenit 
necesară partajarea Sistemului de 
identificare a parcelelor agricole și a altor 
date ale Sistemului Integrat de 
Administrare și Control, în scopuri legate 
de mediu și de climă, la nivel național și la 

(49) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii” sprijină protecția mediului și 
acțiunile în domeniul climei, contribuind la 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de mediu și climă, ca orientare strategică a 
viitoarei PAC. Comunicarea subliniază, 
de asemenea, dimensiunea globală a PAC 
și afirmă angajamentul Uniunii de a 
consolida coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării durabile (CPDD). Prin urmare, 
a devenit necesară partajarea Sistemului de 
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nivelul Uniunii. Ar trebui prin urmare 
elaborate dispoziții privind partajarea 
datelor colectate prin intermediul 
sistemului integrat, care sunt relevante 
pentru scopuri legate de mediu și de climă, 
între autoritățile publice din statele membre 
și cu instituțiile și organismele Uniunii. În 
vederea creșterii eficienței în utilizarea 
datelor disponibile diferitelor autorități 
publice pentru producerea de statistici 
europene, ar trebui să se prevadă de 
asemenea că datele din sistemul integrat 
trebuie să fie puse la dispoziție în scopuri 
statistice organismelor care fac parte din 
Sistemul Statistic European.

identificare a parcelelor agricole și a altor 
date ale Sistemului Integrat de 
Administrare și Control, în scopuri legate 
de mediu și de climă, la nivel național și la 
nivelul Uniunii, precum și pentru 
asigurarea coerenței cu alte politici 
interne și externe ale Uniunii la nivel 
național și la nivelul Uniunii. Ar trebui 
prin urmare elaborate dispoziții privind 
partajarea datelor colectate prin 
intermediul sistemului integrat, care sunt 
relevante pentru aceste scopuri, între 
autoritățile publice din statele membre și 
cu instituțiile și organismele Uniunii. În 
vederea creșterii eficienței în utilizarea 
datelor disponibile diferitelor autorități 
publice pentru producerea de statistici 
europene, ar trebui să se prevadă de 
asemenea că datele din sistemul integrat 
trebuie să fie puse la dispoziție în scopuri 
statistice organismelor care fac parte din 
Sistemul Statistic European.

Or. en

Amendamentul 55
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii” sprijină protecția mediului și 
acțiunile în domeniul climei, contribuind la 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de mediu și climă, ca orientare strategică a 
viitoarei PAC. Prin urmare, a devenit 
necesară partajarea Sistemului de 
identificare a parcelelor agricole și a altor 
date ale Sistemului Integrat de 
Administrare și Control, în scopuri legate 
de mediu și de climă, la nivel național și la 
nivelul Uniunii. Ar trebui prin urmare 
elaborate dispoziții privind partajarea 

(49) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii” sprijină protecția mediului și 
acțiunile în domeniul climei, contribuind la 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de mediu și climă, ca orientare strategică a 
viitoarei PAC și la integrarea dimensiunii 
globale a PAC. Prin urmare, a devenit 
necesară partajarea Sistemului de 
identificare a parcelelor agricole și a altor 
date ale Sistemului Integrat de 
Administrare și Control, în scopuri legate 
de mediu și de climă, de coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării și de 
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datelor colectate prin intermediul 
sistemului integrat, care sunt relevante 
pentru scopuri legate de mediu și de climă, 
între autoritățile publice din statele membre 
și cu instituțiile și organismele Uniunii. În 
vederea creșterii eficienței în utilizarea 
datelor disponibile diferitelor autorități 
publice pentru producerea de statistici 
europene, ar trebui să se prevadă de 
asemenea că datele din sistemul integrat 
trebuie să fie puse la dispoziție în scopuri 
statistice organismelor care fac parte din 
Sistemul Statistic European.

atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă la nivel național și la nivelul 
Uniunii. Ar trebui prin urmare elaborate 
dispoziții privind partajarea datelor 
colectate prin intermediul sistemului 
integrat, care sunt relevante pentru scopuri 
legate de mediu și de climă, între 
autoritățile publice din statele membre și 
cu instituțiile și organismele Uniunii. În 
vederea creșterii eficienței în utilizarea 
datelor disponibile diferitelor autorități 
publice pentru producerea de statistici 
europene, ar trebui să se prevadă de 
asemenea că datele din sistemul integrat 
trebuie să fie puse la dispoziție în scopuri 
statistice organismelor care fac parte din 
Sistemul Statistic European.

Or. de

Amendamentul 56
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Având în vedere structura 
internațională a comerțului agricol și în 
interesul bunei funcționări a pieței interne, 
este necesară organizarea cooperării între 
statele membre. De asemenea, este necesar 
să se instituie, la nivelul Uniunii, un sistem 
centralizat de documentare cu privire la 
întreprinderile stabilite în țări terțe, care 
primesc sau efectuează plăți.

(53) Având în vedere structura 
internațională a comerțului agricol și în 
interesul bunei funcționări a pieței interne 
și al coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării prevăzute în dreptul Uniunii, 
este necesară organizarea cooperării între 
statele membre, dar și cu țările terțe. De 
asemenea, este necesar să se instituie, la 
nivelul Uniunii, un sistem centralizat de 
documentare cu privire la întreprinderile 
stabilite în țări terțe, care primesc sau
efectuează plăți.

Or. de

Amendamentul 57
Stefan Gehrold
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Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Având în vedere structura 
internațională a comerțului agricol și în 
interesul bunei funcționări a pieței interne, 
este necesară organizarea cooperării între
statele membre. De asemenea, este necesar 
să se instituie, la nivelul Uniunii, un sistem 
centralizat de documentare cu privire la 
întreprinderile stabilite în țări terțe, care 
primesc sau efectuează plăți.

(53) Având în vedere structura 
internațională a comerțului agricol și în 
interesul bunei funcționări a pieței interne, 
precum și pentru a asigura respectarea 
CPD, este necesar să se organizeze 
cooperarea dintre statele membre. De 
asemenea, este necesar să se instituie, la 
nivelul Uniunii, un sistem centralizat de 
documentare cu privire la întreprinderile 
stabilite în țări terțe, care primesc sau 
efectuează plăți.

Or. en

Amendamentul 58
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Condiționalitatea este un element 
important al PAC, în special pentru 
elementele acestei politici în materie de 
mediu și climă, dar și în ceea ce privește 
aspectele referitoare la sănătatea publică și 
la animale. Aceasta înseamnă că ar trebui 
efectuate controale și, dacă este cazul, ar 
trebui să fie aplicate sancțiuni pentru a 
asigura eficacitatea sistemului de 
condiționalitate. Pentru a stabili condiții de 
concurență echitabile între beneficiarii din 
diferite state membre, ar trebui introduse la 
nivelul Uniunii anumite norme generale în 
ceea ce privește condiționalitatea, 
controalele și sancțiunile.

(55) Condiționalitatea este un element 
important al PAC, garantând că plățile 
ating un nivel ridicat de sustenabilitate și 
asigurând condiții de concurență 
echitabile pentru agricultori în cadrul 
statelor membre și între acestea, în special 
pentru elementele acestei politici în materie 
de mediu și climă, dar și în ceea ce privește 
aspectele referitoare la sănătatea publică și 
la calitatea vieții animalelor. Aceasta 
înseamnă că ar trebui efectuate controale 
și, dacă este cazul, ar trebui să fie aplicate 
sancțiuni pentru a asigura eficacitatea 
sistemului de condiționalitate. Pentru a 
stabili aceste condiții de concurență 
echitabile între beneficiarii din diferite 
state membre, ar trebui introduse la nivelul 
Uniunii anumite norme generale în ceea ce 
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privește condiționalitatea, precum și
controalele și sancțiunile legate de 
nerespectarea normelor.

Or. en

Amendamentul 59
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Condiționalitatea este un element 
important al PAC, în special pentru 
elementele acestei politici în materie de 
mediu și climă, dar și în ceea ce privește 
aspectele referitoare la sănătatea publică și 
la animale. Aceasta înseamnă că ar trebui 
efectuate controale și, dacă este cazul, ar
trebui să fie aplicate sancțiuni pentru a 
asigura eficacitatea sistemului de 
condiționalitate. Pentru a stabili condiții de 
concurență echitabile între beneficiarii din 
diferite state membre, ar trebui introduse la 
nivelul Uniunii anumite norme generale în 
ceea ce privește condiționalitatea, 
controalele și sancțiunile.

(55) Condiționalitatea este un element 
important al PAC, în special pentru 
elementele acestei politici în materie de 
mediu și climă, dar și în ceea ce privește 
aspectele referitoare la sănătatea publică și 
la animale. În domeniul sănătății publice, 
respectarea normelor privind pesticidele 
trebuie, desigur, să facă parte din 
condițiile de acordare a ajutorului.
Aceasta înseamnă că ar trebui efectuate 
controale și, dacă este cazul, ar trebui să fie 
aplicate sancțiuni pentru a asigura 
eficacitatea sistemului de condiționalitate. 
Pentru a stabili condiții de concurență 
echitabile între beneficiarii din diferite 
state membre, ar trebui introduse la nivelul 
Uniunii anumite norme generale în ceea ce 
privește condiționalitatea, controalele și 
sancțiunile.

Or. fr

Amendamentul 60
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 56 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(56a) Pentru a menține condiții de 
concurență echitabile între statele 
membre și în interiorul acestora în ceea 
ce privește legislația relevantă pentru 
ferme și normele sau bunele practici 
pentru aspectele legate de mediu, 
sănătatea publică și bunăstarea 
animalelor, nu ar trebui să existe excepții 
de la condiționalitate și, prin urmare, 
normele ar trebui să se aplice tuturor 
beneficiarilor vizați.

Or. en

Justificare

O astfel de abordare bazată pe riscuri care vizează un număr limitat de controale acolo unde 
este cea mai mare nevoie de ele, pentru a oferi asigurări cu privire la cheltuirea corectă și 
potrivită a fondurilor UE, are la bază legislația și orientările actuale, deci a fost deja o 
practică obișnuită timp de multe decenii în cadrul agențiilor de plăți. Prin evitarea intrării în
logica de excludere putem asigura condiții de concurență echitabile pentru toți.

Amendamentul 61
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82) Competențele de executare ale 
Comisiei ar trebui să privească, de 
asemenea: normele care vizează aplicarea 
uniformă a obligațiilor statelor membre cu 
privire la protecția intereselor financiare 
ale Uniunii și normele necesare pentru 
aplicarea uniformă a controalelor în 
Uniune.

(82) Competențele de executare ale 
Comisiei ar trebui să privească, de 
asemenea: normele care vizează aplicarea 
uniformă a obligațiilor statelor membre cu 
privire la protecția intereselor financiare 
ale Uniunii, care ar trebui să includă 
principiul eficienței bugetare prin faptul 
că nu permit efectuarea de plăți din 
cadrul PAC care generează costuri 
suplimentare pentru bugetul UE, precum
și normele necesare pentru aplicarea 
uniformă a controalelor în Uniune. Prin 
urmare, Comisia va defini și norme care 
să asigure coerența dintre punerea în 
aplicare a PAC de către statele membre și 
celelalte politici ale Uniunii, acordând o 
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atenție deosebită cerințelor de mediu 
prevăzute la articolele 11 și 191 din 
TFUE, precum și obligațiilor în materie 
de coerență a politicilor în favoarea 
dezvoltării stabilite la articolul 208 din 
TFUE.

Or. en

Justificare

Costurile generate de impactul asupra mediului, sănătății publice, structurilor sociale sau 
dezvoltării sunt externalizate către alte domenii de cheltuieli publice, inclusiv în UE. Acest 
lucru înseamnă că vom plăti de mai multe ori dacă cheltuielile sunt ineficiente, plătind de 
exemplu o dată pentru plăți care conduc la supraproducție, din nou pentru a face față 
crizelor, din nou pentru cheltuielile cu ajutorul pentru dezvoltare. Un alt exemplu ar fi plata 
pentru practici agricole care sunt poluante, plătind apoi din nou pentru a curăța după 
acestea sau a reabilita ecosistemele și apoi poate din nou pentru a curăța apa de băut.

Amendamentul 62
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția financiară a Uniunii la 
măsurile de informare și promovare a 
produselor agricole pe piața internă a 
Uniunii și în țările terțe, întreprinse de 
statele membre și selectate de Comisie;

(d) contribuția financiară a Uniunii la 
măsurile de informare și promovare a 
produselor agricole de înaltă calitate, 
etichetate cu indicații geografice și 
denumiri de origine protejate pe piața 
internă a Uniunii și în țările terțe, 
întreprinse de statele membre și selectate 
de Comisie;

Or. de

Amendamentul 63
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) promovarea produselor agricole, fie 
direct de către Comisie, fie prin 
intermediul unor organizații 
internaționale;

(a) promovarea produselor agricole de 
înaltă calitate, etichetate cu indicații 
geografice și denumiri de origine 
protejate, fie direct de către Comisie, fie de 
către organizații internaționale;

Or. de

Amendamentul 64
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. FEGA nu finanțează operațiuni de 
hrănire intensivă a animalelor.

Or. en

Amendamentul 65
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

intervențiile care conduc la sprijinirea 
operațiunilor de hrănire intensivă a 
animalelor nu sunt finanțate din FEADR.

Or. en

Amendamentul 66
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) studiile privind PAC și evaluările 
măsurilor finanțate de Fonduri, inclusiv 
îmbunătățirea metodelor de evaluare și 
schimburile de informații privind practicile 
din cadrul PAC, precum și studiile 
efectuate de Banca Europeană de Investiții
(BEI);

(f) studiile privind PAC și evaluările 
măsurilor finanțate de Fonduri, inclusiv 
îmbunătățirea metodelor de evaluare și 
schimburile de informații privind practicile 
din cadrul PAC, precum și studiile 
efectuate de Banca Europeană de Investiții
(BEI), cu participarea tuturor partenerilor 
sociali, în conformitate cu articolul 94 din 
Regulamentul privind planurile 
strategice;

Or. de

Amendamentul 67
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contribuția la măsurile legate de 
diseminarea informațiilor, sensibilizare, 
promovarea cooperării și schimburile de 
experiență la nivelul Uniunii și adoptate în 
contextul intervențiilor de dezvoltare 
rurală, inclusiv rețele ale părților implicate;

(h) contribuția la măsurile legate de 
diseminarea informațiilor, sensibilizare, și 
în ceea ce privește efectele la nivel 
mondial ale PAC europene, promovarea 
cooperării și schimburile de experiență la 
nivelul Uniunii și adoptate în contextul 
intervențiilor de dezvoltare rurală, inclusiv 
rețele ale părților implicate;

Or. de

Amendamentul 68
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) efectele PAC asupra țărilor terțe, 
în special asupra țărilor în curs de 
dezvoltare.
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Or. en

Amendamentul 69
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze și să asigure 
aplicarea armonizată a normelor Uniunii.

(d) să promoveze și să asigure 
aplicarea armonizată a normelor Uniunii, 
precum și celor care decurg din tratatele 
internaționale relevante.

Or. de

Amendamentul 70
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) a gestiona piețele agricole ale 
Uniunii într-un context global pentru a 
asigura realizarea ODD-urilor și a 
coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării;

Or. de

Amendamentul 71
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 72
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
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Monitorizarea coerenței politicilor în 
favoarea dezvoltării

1. În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, impactul PAC asupra sistemelor 
alimentare și asupra securității 
alimentare pe termen lung în țările în 
curs de dezvoltare face obiectul unor 
evaluări periodice și independente.
Această monitorizare va acorda o atenție 
deosebită impactului fluxurilor 
comerciale din sectorul agroalimentar 
dintre UE și țările în curs de dezvoltare cu 
privire la (i) producția alimentară, 
prelucrarea și distribuția în țările cel mai 
puțin dezvoltate, (ii) micii producători 
locali și femeile agricultoare, (iii) 
produsele considerate sensibile de către 
țările în curs de dezvoltare, (iv) produsele 
din sectoarele în care au fost acordate 
plăți cuplate în cadrul PAC și în care au 
fost puse în aplicare măsuri de gestionare 
a crizelor în temeiul PAC.

2. Evaluarea examinează datele de la 
observatoarele pieței UE, studiile de caz, 
rapoartele privind obiectivele de 
dezvoltare durabilă, precum și dovezile 
furnizate de țările partenere și de alte 
părți interesate relevante, cum ar fi 
organizațiile societății civile. În acest 
scop, domeniul de aplicare sectorial și 
geografic al observatoarelor pieței UE se 
extinde la produsele considerate sensibile 
de către țările partenere și la țările cel mai 
puțin dezvoltate. Comisia definește, prin 
intermediul actelor delegate, domeniul de 
aplicare al evaluării și procedura de 
evaluare.

3. În cazul în care monitorizarea datelor 
indică un risc de efecte negative asupra 
producției și prelucrării produselor 
agroalimentare sau a securității 
alimentare a unei țări în curs de 
dezvoltare, Comisia Europeană emite o 
alertă timpurie, determinând o consultare 
între Uniune și comunitățile agricole 
afectate, precum și guvernele țărilor 
partenere, în vederea adoptării unor 
măsuri de remediere. Părțile afectate au 
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acces la protecție socială.

4. În cazul în care nu se emite nicio alertă 
timpurie, dar apar efecte adverse, partea 
afectată poate depune o plângere.
Plângerile sunt primite de raportorul 
permanent al Parlamentului European 
privind coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării și se soluționează de către 
consilierii-auditori din cadrul Comisiei 
Europene. Dovezile pot fi prezentate de 
grupurile afectate și de alte părți 
interesate.

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

Or. en

Justificare

Această procedură urmărește să stabilească un mecanism care, în același timp, să 
monitorizeze coerența politicilor în favoarea dezvoltării și să permită Comisiei să primească 
semnale privind piețele și comunitățile potențial afectate. Aceasta extinde rolul 
observatoarelor pieței care există deja. Consilierul-auditor al Comisiei există deja în cadrul 
Comisiei Europene, iar un asemenea rol ar putea, de asemenea, să fie introdus în cadrul 
delegațiilor Uniunii cu competențe în domeniile comercial și agricol.

Amendamentul 74
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) norme referitoare la finanțarea în 
temeiul articolului 7 literele (b) și (c);

(a) norme referitoare la finanțarea în 
temeiul articolului 7 literele (b), (c) și (k);

Or. en

Amendamentul 75
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) nu aduc prejudicii sociale sau de 
mediu și sunt coerente cu obiectivele 
politicilor UE și cu angajamentele și 
obligațiile internaționale prevăzute la 
articolele 5 și 6 din Regulamentul privind 
planurile strategice PAC.

Or. en

Amendamentul 76
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 77
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

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

Acțiunile de informare finanțate în 
temeiul articolului 7 litera e) se referă în 
principal la următoarele teme: clima, 
mediul și protecția animalelor, 
menținerea structurilor sociale din zonele 
rurale și responsabilitatea, în cadrul PAC, 
legată de efectele sale la nivel mondial, în 
special asupra țărilor în curs de 
dezvoltare. Acestea au, în special, 
următoarele obiective: de a contribui la 
explicarea, punerea în aplicare și 
dezvoltarea PAC și de a sensibiliza 
publicul în legătură cu conținutul și 
obiectivele acesteia, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.

Or. de

Amendamentul 78
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Furnizarea de informații finanțată în 
temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales 
scopul de a contribui la explicarea, punerea 
în aplicare și dezvoltarea PAC și de a 
sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul său, cu obiectivele sale și cu 
dimensiunea sa globală, de a reda 
consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.
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Amendamentul 79
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul instituit de statele membre în 
conformitate cu articolul 57 alineatul (2) 
include controale sistematice, care trebuie, 
de asemenea, să vizeze domeniile în care 
riscul de eroare este cel mai mare.

Sistemul instituit de statele membre în 
conformitate cu articolul 57 alineatul (2) 
include controale sistematice, care trebuie, 
de asemenea, să vizeze domeniile în care 
riscul de eroare este cel mai mare și în care 
natura acestor riscuri prezintă cel mai 
înalt grad de deteriorare a mediului, a 
climei și a sănătății publice sau animale.

Or. en

Justificare

Astfel se actualizează conceptul de risc pentru noul model de performanță. Principiul 
„riscului pentru fonduri” care a fost urmat până în prezent ar trebui înțeles, de asemenea, ca 
însemnând cheltuirea eficientă a fondurilor publice ale UE și ale statelor membre: Aceasta 
înseamnă că, în conformitate cu principiul eficienței bugetare, PAC nu ar trebui să permită 
cheltuirea unor fonduri publice într-un mod care să genereze costuri suplimentare, deoarece 
astfel de costuri externalizate ajung să fie acoperite din fonduri publice mai târziu.

Amendamentul 80
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
seturile de date colectate prin intermediul 
sistemului integrat și care sunt relevante 
pentru Comisie, permițându-i să 
analizeze, să monitorizeze și să evalueze 
impactul PAC, al planurilor strategice 
PAC și al intervențiilor sprijinite asupra 
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obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii și 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, sunt 
împărtășite gratuit cu Comisia și, dacă 
este necesar, cu organismele naționale ale 
statelor membre responsabile de 
elaborarea planurilor strategice PAC și cu 
autoritățile naționale de management 
pentru planurile strategice PAC.

Or. en

Amendamentul 81
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Articolul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76a

Dovada realizării unor investiții 
responsabile și a respectării unor bune 

practici

Întreprinderilor care doresc ca, în cadrul 
evaluării efectuate în temeiul articolului 7 
din Regulamentul (UE) nr..../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], să se țină seama de 
investițiile pe care le realizează și de 
bunele practici pe care le aplică și care 
pot contrabalansa efectele negative, le 
revine sarcina de a furniza Comisiei 
dovezile necesare.

Or. en

Amendamentul 82
Stefan Gehrold

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(aa) prezentarea dovezii menționate la 
articolul 76a în ceea ce privește realizarea 
unor investiții responsabile și respectarea 
unor bune practici;

Or. en
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