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AMENDAMENTELE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reducerea sarcinii administrative 
reprezintă unul dintre obiectivele și 
cerințele principale ale reformei PAC. 
Prin introducerea pragurilor de toleranță 
practice și al pragurilor minime, precum 
și prin raportul echilibrat între încredere 
și control, sarcinile administrative viitoare 
ale statelor membre și ale beneficiarilor 
ar trebui limitate la un nivel rezonabil. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea suplimentării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în ceea ce privește 
acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare, conținutul 
sistemului de consiliere agricolă, măsurile 
care urmează a fi finanțate din bugetul 
Uniunii în cadrul intervenției publice și 
evaluarea operațiunilor legate de 
intervenția publică, reducerea și 
suspendarea rambursărilor către statele 

(3) În vederea suplimentării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în ceea ce privește 
acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare, conținutul 
sistemului de consiliere agricolă, măsurile 
care urmează a fi finanțate din bugetul 
Uniunii în cadrul intervenției publice și 
evaluarea operațiunilor legate de 
intervenția publică, reducerea și 
suspendarea rambursărilor către statele 
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membre, compensarea între cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor, recuperarea 
datoriilor, penalitățile aplicate 
beneficiarilor în cazul neîndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate, în ceea ce 
privește normele referitoare la garanții, 
funcționarea sistemului integrat de 
administrare și control, măsurile excluse 
din controlul tranzacțiilor, penalitățile 
aplicate în cadrul ecocondiționalității, 
normele referitoare la întreținerea pajiștilor 
permanente, normele referitoare la faptul 
generator și la cursul de schimb pe care 
trebuie să îl utilizeze statele membre care 
nu folosesc moneda euro, precum și în ceea 
ce privește conținutul cadrului comun de 
evaluare a măsurilor adoptate în cadrul 
PAC. Este deosebit de important ca, pe 
durata activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

membre, compensarea între cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor, recuperarea 
datoriilor, penalitățile aplicate 
beneficiarilor în cazul neîndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate, în ceea ce 
privește normele referitoare la garanții, 
funcționarea sistemului integrat de 
administrare și control, măsurile excluse 
din controlul tranzacțiilor, penalitățile 
aplicate în cadrul ecocondiționalității, 
normele referitoare la întreținerea pajiștilor 
permanente, normele referitoare la faptul 
generator și la cursul de schimb pe care 
trebuie să îl utilizeze statele membre care 
nu folosesc moneda euro, precum și în ceea 
ce privește conținutul cadrului comun de 
evaluare a măsurilor adoptate în cadrul 
PAC. Este deosebit de important ca, pe 
durata activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu. Curtea 
de Conturi poate emite un aviz privind 
aceste acte delegate, la cererea 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, în temeiul articolului 287 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

În acest mod Parlamentul și Consiliul își pot forma propria opinie pe baza expertizei tehnice 
furnizate de Curtea de Conturi.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Cerințele sporite pentru organismele 
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de certificare și agențiile de plăți nu 
trebuie să fie însoțite de o creștere 
suplimentară a sarcinii administrative în 
statele membre și, în special, ele ar trebui 
să fie în conformitate cu standardele 
internaționale de audit. În cea ce privește 
volumul și conținutul problemelor ce 
trebuie certificate, ar trebui menținut un 
raport echilibrat al costurilor și al 
beneficiilor, iar cerințele de raportare 
suplimentare ar trebui să prezinte o 
valoare adăugată clară.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Fiecare măsură din cadrul PAC 
trebuie să fie suspusă monitorizării și 
evaluării în vederea îmbunătățirii calității și 
pentru demonstrarea rezultatelor obținute.
În acest context, Comisia trebuie să 
stabilească o listă a indicatorilor și să 
evalueze impactul PAC în raport cu 
obiectivele de politică. Comisia trebuie să 
instituie un cadru pentru o monitorizare și 
o evaluare comune, cadru care să 
garanteze, printre altele, disponibilitatea la 
timp a datelor relevante, inclusiv a 
informațiilor primite de la statele membre.
Totodată, Comisia trebuie să țină cont de 
nevoile de date și de sinergiile dintre 
potențialele surse de date. Mai mult decât 
atât, în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: „Un buget pentru Europa 
2020” – Partea a II-a se precizează că 
cheltuielile legate de politicile climatice 
trebuie să crească până la o pondere 
minimă de 20 % din bugetul general al 
Uniunii, cu contribuția diverselor politici.
Prin urmare, Comisia trebuie să poată 
evalua impactul sprijinului oferit de 

(68) Fiecare măsură din cadrul PAC 
trebuie să fie suspusă monitorizării și 
evaluării în vederea îmbunătățirii calității și 
pentru demonstrarea rezultatelor obținute.
În acest context, Comisia ar trebui să 
stabilească o listă a indicatorilor cu 
niveluri de bază și niveluri-țintă și să 
evalueze impactul PAC în raport cu 
obiectivele de politică. Comisia trebuie să 
instituie un cadru pentru o monitorizare și 
o evaluare comune, cadru care să 
garanteze, printre altele, disponibilitatea la 
timp a datelor relevante, inclusiv a 
informațiilor primite de la statele membre.
Totodată, Comisia ar trebui să țină cont de 
nevoile de date și de sinergiile dintre 
potențialele surse de date și să se bazeze, 
cât mai mult posibil, pe sursele de date 
existente. De asemenea, cadrul de 
monitorizare și evaluare ar trebui să ia în 
considerare și să reflecte în mod adecvat 
structura PAC. Acest fapt ar trebui luat în 
considerare în mod corespunzător. Mai 
mult decât atât, în Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: „Un buget pentru 
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Uniune în cadrul PAC în privința 
îndeplinirii obiectivelor legate de climă.

Europa 2020” – Partea a II-a se precizează 
că cheltuielile legate de politicile climatice 
trebuie să crească până la o pondere 
minimă de 20 % din bugetul general al 
Uniunii, cu contribuția diverselor politici.
Prin urmare, Comisia trebuie să poată 
evalua impactul sprijinului oferit de 
Uniune în cadrul PAC în privința 
îndeplinirii obiectivelor legate de climă.

Justificare

Pentru a evalua rezultatele sunt necesare niveluri de bază și niveluri-țintă ale indicatorilor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia analizează, ținând cont de 
riscuri, documentele justificative furnizate 
de statele membre și evaluează 
funcționarea sistemului în scopul de a 
confirma faptul că organismele 
însărcinate cu managementul și controlul 
îndeplinesc criteriile de acreditare 
națională.

Justificare

Pentru a diminua riscul de a lăsa identificarea oricărei probleme pe seama controalelor 
ulterioare,, ceea ce ar putea conduce la controale mai frecvente și la corecții financiare, 
Comisia, responsabilă cu punerea în aplicare a bugetului, va îndeplini rolul de supraveghetor 
în procesul de acreditare. Din cauza dificultăților privind corecțiile financiare -
contribuabilii plătesc de două ori, iar utilizarea corecțiilor forfetare este prea frecventă - este 
extrem de important să se asigure un sistem de control preventiv adecvat. Un astfel de sistem 
poate fi eficient doar în cazul în care Comisia îndeplinește rolul de supraveghetor în procesul 
de acreditare națională.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un rezumat al rezultatelor tuturor 
auditurilor și controalelor realizate și 
disponibile, inclusiv o analiză a 
deficiențelor sistematice sau recurente, 
precum și a acțiunilor corective întreprinse 
sau planificate.

(c) un rezumat al:

(i) rezultatelor tuturor auditurilor și 
controalelor realizate și disponibile, 
inclusiv o analiză a deficiențelor 
sistematice și recurente, precum și a 
acțiunilor corective întreprinse sau 
planificate,

(ii) statisticile controalelor raportate în 
conformitate cu articolul 102 alineatul (1) 
literele (c) și (v) și
(iii) al altor controale considerate 
relevante.

Justificare

Alinierea la Regulamentul financiar

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când o agenție de plăți 
acreditată nu întrunește sau nu mai 
întrunește unul sau mai multe dintre 
criteriile de acreditare menționate la 
alineatul (2), statul membru retrage 
acreditarea dacă agenția de plăți nu 
realizează schimbările necesare într-o 
perioadă de timp care urmează a fi 
determinată în funcție de gravitatea 
problemei.

(5) Atunci când o agenție de plăți 
acreditată nu întrunește sau nu mai 
întrunește unul sau mai multe dintre 
criteriile de acreditare menționate la 
alineatul (2), statul membru, din proprie 
inițiativă sau la solicitarea Comisiei, 
retrage acreditarea dacă agenția de plăți nu 
realizează schimbările necesare într-o 
perioadă de timp care urmează a fi 
determinată în funcție de gravitatea 
problemei.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) norme privind domeniul de aplicare 
și activitatea care stau la baza declarației 
de asigurare de gestiune a agențiilor de 
plăți;

Justificare

Comisia ar trebui să definească în mod clar prin intermediul actelor delegate domeniul de 
aplicare și activitatea care se află la baza declarațiilor agențiilor de plăți;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz, 
întocmit în conformitate cu standardele de 
audit acceptate la nivel internațional, 
urmând controale aleatorii și bazate pe 
riscuri și luând în considerare 
performanțele anterioare ale statului 
membru, privind declarația de asigurare de 
gestiune, referindu-se la exhaustivitatea, 
exactitatea și veridicitatea conturilor anuale 
ale agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemelor de control, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare. Acest aviz declară, 
inter alia, dacă examinarea pune la 
îndoială afirmațiile făcute în declarația de 
asigurare de gestiune la care se face 
referire la articolul 7 alineatul (3) litera 
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(b).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avizele organismelor de certificare sunt 
făcute publice într-o manieră adecvată.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul 
V din Regulamentul (UE) nr. 
xxx/xxx[DP].

eliminat

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor, inclusiv 
modernizarea fermelor, obiectivele 
competitivității, integrarea lanțului de 
producție, inovarea și direcționarea spre 
piață;

Amendamentul 13
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Propunere de regulament
Articolul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate în conformitate cu articolul 61 și 
rezultatul acestora, iar statele membre 
depășesc intervalul respectiv, Comisia 
poate suspenda, în conformitate cu 
principiul proporționalității, luând în 
considerare durata întârzierii și în 
conformitate cu normele detaliate pe care 
le-a adoptat în temeiul articolului 48 
alineatul (5), plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp informațiile 
statistice relevante, cu condiția ca Comisia 
să fi pus la dispoziția statelor membre 
toate informațiile, formularele și 
explicațiile de care acestea au nevoie 
pentru realizarea de statistici pertinente în 
timp util, înainte de începerea perioadei 
de referință.

Justificare

Comisia trebuie să furnizeze statelor membre formularele și explicațiile necesare, în timp util, 
pentru începerea perioadei de referință. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă o agenție de plăți respectă 
criteriile de acreditare prevăzute la 
articolul 7 alineatul (2) și dacă statul 
membru aplică în mod corect dispozițiile 
articolului 7 alineatul (5);



AD\913067RO.doc 11/23 PE489.355v02-00

RO

Justificare

Comisia poate organiza controale la fața locului în statele membre și va verifica dacă 
agențiile de plăți respectă criteriile de acreditare. În cazul în care o agenție acreditată nu 
mai îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de acreditare statul membru își retrage 
acreditarea.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activitatea pe care trebuie să o 
realizeze organismele de certificare în 
conformitate cu articolul 9;

Justificare

Comisia poate organiza vizite la fața locului în cadrul cărora ar trebui să verifice activitatea 
pe care trebuie să o realizeze organismele de certificare în conformitate cu articolul 9.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) respectarea obligațiilor prevăzute la 
articolul 56 alineatul (1)

Justificare

Comisia verifică dacă statul membru a solicitat recuperarea de la beneficiar pentru orice 
plată inadecvată în urma apariției unor nereguli sau neglijențe.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu suficient timp înainte, Comisia notifică Cu suficient timp înainte, Comisia notifică 
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un control la fața locului statului membru 
în cauză sau statului membru pe al cărui 
teritoriu urmează să se desfășoare 
controlul. La aceste controale pot participa 
agenți ai statului membru în cauză.

un control la fața locului statului membru 
în cauză sau statului membru pe al cărui 
teritoriu urmează să se desfășoare controlul 
și coordonează controalele.  La aceste 
controale pot participa agenți ai statului 
membru în cauză. Comisia instituie un 
serviciu de asistență pentru autoritățile 
locale și regionale pentru soluționarea 
reclamațiilor lor legate de sarcinile 
administrative în controalele la fața 
locului în raport cu fermierii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia își bazează corecțiile 
financiare pe cazurile individuale de 
nereguli identificate sau ținând seama de 
natura sistemică a neregulii, pentru a 
stabili dacă ar trebui aplicată o corecție 
extrapolată sau forfetară.
Corecțiile forfetare se aplică numai atunci 
când este imposibil, din cauza naturii 
cazului respectiv, fie să se identifice 
amploarea și valoarea neregulii 
identificate, fie să se extrapoleze suma 
care trebuie corectată.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înaintea adoptării oricărei decizii de 
refuzare a finanțării, constatările în urma 
inspecției Comisiei și răspunsurile statului 
membru sunt notificate în scris, apoi cele 
două părți încearcă să ajungă la un acord 

Înaintea adoptării oricărei decizii de 
refuzare a finanțării, constatările în urma 
inspecției Comisiei și răspunsurile statului 
membru sunt notificate în scris, apoi cele 
două părți încearcă să ajungă la un acord 
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asupra acțiunilor care trebuie întreprinse. asupra acțiunilor care trebuie întreprinse.
În acest context, statele membre au 
posibilitatea să demonstreze, prin 
intermediul unei examinări a 
documentației în cauză, că nivelul real al 
neregulii este mai mic decât cel din 
evaluarea Comisiei.

Justificare

Sistemul propus pentru corecțiile financiare ar trebui aliniat la alte programe de gestiune 
partajată, cum ar fi FEDER, FSE și FC.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni.
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia
examinează raportul înainte de a decide 
orice refuz de finanțare.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni.
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia ține cont 
de raport înainte de a decide orice refuz de 
finanțare.

Justificare

Alinierea la Regulamentul financiar

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ajutoarelor naționale sau încălcărilor
pentru care a fost inițiată procedura 
stabilită la articolul 108 sau, respectiv, la
articolul 258 din tratat;

(b) ajutoarelor naționale pentru care
Comisia a inițiat procedura stabilită la 
articolul 108 alineatul (2) din tratat sau
încălcărilor pentru care Comisia a trimis 
statului membru o scrisoare de punere în 
întârziere în conformitate cu articolul 258 
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din tratat;

Justificare

Alinierea la Regulamentul financiar

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți. 

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți. Comisia ia toate măsurile 
necesare pentru asigurarea înregistrării 
tuturor datoriilor.

Justificare
Comisia este responsabilă, în ultimă instanță, pentru implementarea bugetului și tot ea este 
cea care trebuie să se asigure că toate tranzacțiile privind sumele existente în conturile 
„sale” sunt justificate și sunt corecte.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care costurile deja suportate 
și cele estimate ale recuperării depășesc 
cuantumul care trebuie recuperat sau

(a) în cazul în care costurile deja suportate 
și cele estimate ale recuperării depășesc 
cuantumul care trebuie recuperat; de 
aceea, în cooperare cu respectivul stat 
membru, Comisia stabilește o limită 
minimă adaptată statului membru în 
cauză.

Justificare

Recuperarea sumelor mici determină o sarcină administrativă semnificativă. Prin urmare, 



AD\913067RO.doc 15/23 PE489.355v02-00

RO

sumele aflate sub un anumit prag minim nu ar trebui recuperate, astfel încât să fie menținut 
raportul costuri-beneficii.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 59 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul de a garanta o aplicare corectă și 
eficientă a dispozițiilor referitoare la 
recuperare prevăzute în prezenta secțiune, 
se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 în ceea ce privește obligațiile 
specifice pe care trebuie să le îndeplinească 
statele membre.

În scopul de a garanta o aplicare corectă și 
eficientă a dispozițiilor referitoare la
condițiile și procedurile de recuperare a 
datoriilor și a dobânzii pentru întârziere 
referitoare la acestea prevăzute în prezenta 
secțiune, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 în ceea ce privește 
obligațiile specifice pe care trebuie să le 
îndeplinească statele membre.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a preveni fraudele în mod eficace atât 
din punctul de vedere al costurilor și al 
beneficiilor, cât și din punctul de vedere al 
caracterului proporțional al măsurilor, 
prevenția vizând mai ales domeniile cu un 
nivel de risc mai ridicat și acționând 
totodată ca factor disuasiv;

(b) a asigura o prevenire eficientă a 
fraudelor atât din punctul de vedere al 
costurilor și al beneficiilor, cât și din 
punctul de vedere al caracterului 
proporțional al măsurilor, prevenția vizând 
mai ales domeniile cu un nivel de risc mai 
ridicat și acționând totodată ca factor 
disuasiv;

Justificare

Formularea originală nu este suficient de fermă și, prin urmare, ar trebui consolidată.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul instituit de statele membre în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (2) 
include, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel, controlarea administrativă 
sistematică a tuturor cererilor de ajutor și 
este completat de controale la fața locului.

(1) Sistemul instituit de statele membre în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (2) 
include, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel, controlarea administrativă 
sistematică a cererilor de ajutor și a 
cererilor de plată prin aplicarea unei 
abordări bazate pe riscuri potrivit 
nivelului de asigurare care este necesar și 
este completat de controale la fața locului
al căror scop este de a monitoriza nivelul 
de risc inerent și al căror număr se 
ajustează în funcție de riscurile inerente 
și de control.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea celor mai mari erori.

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea zonelor cu cel mai 
mare risc de eroare.

Conform principiului proporționalității 
controalelor, trebuie să se țină cont de 
anumite elemente, printre care:
– dimensiunea financiară a operațiunilor;
– rezultatul favorabil al auditurilor 
precedente efectuate asupra sistemelor de 
gestionare și control;
– participarea voluntară la sistemele de 
gestionare certificate în baza standardelor 
recunoscute la nivel internațional.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) normele privind nivelul minim al 
controalelor la fața locului necesar pentru o 
gestionare eficace a riscurilor, precum și 
condițiile în care statele membre trebuie să 
crească numărul respectivelor controale 
sau în care îl pot reduce, dacă sistemele de 
gestionare și control funcționează 
corespunzător, iar ratele de eroare sunt la 
un nivel acceptabil; 

(b) normele privind nivelul minim al 
controalelor la fața locului necesar pentru o 
gestionare eficace a riscurilor, precum și 
condițiile în care statele membre trebuie să 
crească numărul respectivelor controale 
sau în care îl pot reduce, dacă sistemele de 
gestionare și control funcționează 
corespunzător, iar ratele de eroare sunt la 
un nivel acceptabil. Curtea de Conturi 
Europeană poate evalua criteriile 
Comisiei pentru a justifica reducerea 
acestor controale. 

Justificare

Expertiza Curții de Conturi ar putea fi folositoare legislatorului și ar putea clarifica criteriile 
Comisiei privind reducerea controalelor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cuantumurile vizate de retragerea 
menționată la alineatul (1) și de
penalitățile menționate la alineatul (2) se 
recuperează în întregime.

(3) Cuantumurile vizate de retragerea 
menționată la alineatul (1) și de sancțiunile
menționate la alineatul (2) se recuperează 
în întregime fără a aduce atingere 
articolului 56 alineatul (3).

Justificare

Recuperarea sumelor mici determină o sarcină administrativă semnificativă. Prin urmare, 
sumele aflate sub un anumit prag minim nu ar trebui recuperate, astfel încât să fie menținut 
raportul costuri-beneficii.

Amendamentul 30
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Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

eliminat

Justificare

Micii fermieri nu ar trebui scutiți de obligațiile de ecocondiționalitate.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II. 

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, 
solicitând realizarea de activități concrete 
și regulate sau abținerea de la anumite 
activități, pe baza anexei II, ținând seama 
de caracteristicile specifice ale suprafețelor 
în cauză, inclusiv de condițiile pedologice 
și climatice, de sistemele agricole 
existente, de utilizarea terenurilor, de 
rotația culturilor, de practicile agricole și 
de structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II. 
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Justificare

Pentru a se asigura că sprijinul UE este acordat cu adevărat unei activități, cerințele minime 
de bune condiții agricole și de mediu necesită activități concrete și regulate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor respective, se ține seama de 
gravitatea, amploarea, persistența și 
repetarea neconformității constatate, 
precum și de criteriile stabilite la alineatele 
(2), (3) și (4).

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor respective, se ține seama de 
gravitatea, consecințele, amploarea, 
persistența și repetarea neconformității 
constatate, precum și de criteriile stabilite 
la alineatele (2), (3) și (4) În general, 
sancțiunea va fi proporțională cu sau va 
depinde de gravitatea și consecințele 
încălcării obligațiilor în materie de 
ecocondiționalitate.

Justificare

Amendamentul asigură conformitatea regulamentului cu dispozițiile tratatului, care prevede 
că daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și că poluatorul trebuie să 
plătească. Astfel, sancțiunile aduse în temeiul ecocondiționalității trebuie calculate 
proporțional cu impactul asupra mediului.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de nerespectare datorată neglijenței, 
procentul reducerii este de maximum 5 %,
iar în caz de neconformitate repetată, de 
maximum 15 %.

În caz de nerespectare datorată neglijenței, 
procentul reducerii este de minim 1 %, iar 
în caz de neconformitate repetată, de 
minim 10 %.

Justificare

Obiectivul acestei modificări este de a asigura eficiența acestui instrument politic și de a 
încuraja beneficiarii să nu fie neglijenți.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de
minimum 25 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

Justificare

Obiectivul acestei modificări este de a încuraja beneficiarii să ia toate măsurile privind 
combaterea neconformității intenționate.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole 
comune. Acest cadru include toate 
instrumentele legate de monitorizarea și 
evaluarea măsurilor politicii agricole 
comune, mai ales a plăților directe 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx, a măsurilor de piață prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx, a 
măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și a 
aplicării ecocondiționalității prevăzute de 
prezentul regulament.

Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole 
comune. Acest cadru include toate 
instrumentele legate de monitorizarea și 
evaluarea măsurilor politicii agricole 
comune, mai ales a plăților directe 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx, a măsurilor de piață prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx, a 
măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și a 
aplicării ecocondiționalității prevăzute de 
prezentul regulament. Comisia folosește 
sinergii în acest context și se bazează în 
măsura posibilului pe date și surse de date 
deja disponibile.
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Justificare

Monitorizarea și evaluarea nu trebuie să crească în continuare sarcina administrativă deja 
existentă care revine statelor membre și beneficiarilor. Prin urmare, Comisia trebuie să se 
bazeze pe surse de date deja existente și să realizeze sinergii.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește un set de indicatori specific 
pentru obiectivele menționate la primul 
paragraf. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește un set de indicatori și de niveluri-
țintă specific pentru obiectivele menționate 
la primul paragraf și solicită statelor 
membre să identifice niveluri de bază și 
niveluri-țintă pentru acești indicatori.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

Justificare

Comisia ar trebui să stabilească niveluri-țintă ale indicatorilor pentru a evalua îndeplinirea 
obiectivelor.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, precum 
și privind nevoile de date și sinergiile 
dintre potențialele surse de date. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, precum 
și privind nevoile de date și sinergiile 
dintre potențialele surse de date. Prin 
respectivele acte de punere în aplicare nu 
trebuie să se ajungă la o creștere 
suplimentară a sarcinii administrative 
pentru statele membre și pentru 
beneficiari.  Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).
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