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14.10.2020 A8-0199/208

Amendamentul 208
Pina Picierno
în numele Grupului S&D
Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propunere de regulament
Considerentul

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, ridicarea 
standardelor de muncă și prin combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, adaptând aceste măsuri și 
aducând cercetarea și inovarea din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă și 
dezvoltarea rurală.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Amendamentul 209
Pina Picierno
în numele Grupului S&D
Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Comunicarea Comisiei „O 
Strategie „De la fermă la consumator” 
pentru un sistem alimentar echitabil, 
sănătos și ecologic”, publicată la 20 mai 
2020, subliniază importanța respectării 
principiilor esențiale consacrate în 
Pilonul european al drepturilor sociale. 
Considerațiile privind protecția socială a 
lucrătorilor, condițiile de muncă și de 
locuit, precum și protecția sănătății și a 
siguranței vor juca un rol major în 
construirea unor sisteme alimentare 
echitabile, puternice și durabile. PAC ar 
trebui să fie unul dintre instrumentele 
necesare pentru atingerea obiectivelor 
Pilonului european al drepturilor sociale.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Amendamentul 210
Pina Picierno
în numele Grupului S&D

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

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, care garantează că 
plățile promovează un nivel ridicat de 
sustenabilitate și asigură condiții de 
concurență echitabile pentru agricultori în 
cadrul statelor membre și între acestea, 
lucru valabil în special pentru palierele de 
mediu și climă, dar și în cazul aspectelor 
sociale, de sănătate publică și calitate a 
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 asigura astfel de 
condiții de concurență echitabile între 
beneficiarii din diferite state membre, ar 
trebui introduse la nivelul Uniunii anumite 
norme generale legate de condiționalitate, 
precum și controale și sancțiuni în caz de 
neconformitate.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Amendamentul 211
Pina Picierno
în numele Grupului S&D

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propunere de regulament
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

84 Sistemul de control al 
condiționalității

84 Sistemul de control al 
condiționalității

1. 1.

Statele membre instituie un sistem de 
control care să garanteze că beneficiarii 
ajutorului menționat la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind Planurile 
strategice PAC] și în capitolul IV din 
Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și în 
capitolul IV din Regulamentul (UE) 
nr. 229/2013 respectă obligațiile prevăzute 
în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].

Statele membre au un sistem de control 
care să garanteze că următorii beneficiari 
respectă obligațiile prevăzute în titlul III 
capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC]:

(a) beneficiarii care primesc plăți 
directe în temeiul titlului III capitolul II 
din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC];
(b) beneficiarii care primesc primele 
anuale prevăzute la articolele 65, 66 și 67 
din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC];
(c) beneficiarii care primesc sprijin în 
temeiul capitolului IV din Regulamentul 
(UE) nr. 228/2013 și al capitolului IV din 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013;
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Statele membre își pot utiliza sistemele de 
control existente și administrația pentru a 
asigura respectarea normelor privind 
condiționalitatea.

Statele membre își pot utiliza sistemele de 
control existente și administrația pentru a 
asigura respectarea normelor privind 
condiționalitatea.

Sistemele respective trebuie să fie 
compatibile cu sistemul de control 
menționat la primul paragraf din prezentul 
alineat.

Sistemele respective trebuie să fie 
compatibile cu sistemul de control 
menționat la primul paragraf din prezentul 
alineat.

Pentru a asigura respectarea condițiilor 
de muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile care rezultă din contractele 
colective de muncă relevante și din 
dreptul social și al muncii la nivel 
național, la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional, statele membre asigură 
cooperarea dintre autoritățile naționale 
competente responsabile de inspecțiile 
muncii și sistemul de control menționat la 
primul paragraf. În situațiile 
transfrontaliere se asigură, de asemenea, 
coordonarea și cooperarea cu Autoritatea 
Europeană a Muncii (ELA), a cărei 
funcționare este reglementată prin 
Regulamentul (UE) 2019/1149 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019.

Statele membre efectuează o examinare 
anuală a sistemului de control menționat în 
primul paragraf în funcție de rezultatele 
obținute.

Statele membre efectuează o examinare 
anuală a sistemului de control menționat în 
primul paragraf în funcție de rezultatele 
obținute.

2. În sensul prezentului capitol, se 
aplică următoarele definiții:

2. În sensul prezentului capitol, se 
aplică următoarele definiții:

(a) „cerință” înseamnă fiecare cerință 
legală în materie de gestionare din dreptul 
Uniunii menționată la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 
…/…[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], dintr-un anumit act, care 
este diferită ca substanță de orice alte 
cerințe din același act;

(a) „cerință” înseamnă fiecare cerință 
legală în materie de gestionare din dreptul 
Uniunii menționată la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 
…/…[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], dintr-un anumit act, care 
este diferită ca substanță de orice alte 
cerințe din același act;

(b) „act” înseamnă fiecare dintre 
directivele și regulamentele menționate la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

(b) „act” înseamnă fiecare dintre 
directivele și regulamentele menționate la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].
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(ba) „repetarea” unei neconformități 
înseamnă nerespectarea aceleiași cerințe 
sau a aceluiași standard, identificată de 
mai multe ori, cu condiția ca beneficiarul 
să fi fost informat cu privire la o 
neconformitate anterioară și, după caz, să 
fi avut posibilitatea să ia măsurile 
necesare pentru a remedia 
neconformitatea anterioară respectivă.

3. În sistemul lor de control 
menționat la alineatul (1), statele membre:

3. Pentru a-și respecta obligațiile în 
materie de control stabilite la alineatul (1), 
statele membre:

(a) includ controale la fața locului 
pentru a verifica respectarea de către 
beneficiari a obligațiilor prevăzute în titlul 
III capitolul 1 secțiunea 2 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC];

(a) includ controale la fața locului 
pentru a verifica respectarea de către 
beneficiari a obligațiilor prevăzute în titlul 
III capitolul 1 secțiunea 2 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC];

(b) pot decide, în funcție de cerințele, 
standardele, actele sau domeniile 
condiționalității în cauză, să utilizeze 
controalele efectuate în cadrul sistemelor 
de control aplicabile respectivei cerințe, 
respectivului standard, act sau domeniu al 
condiționalității, cu condiția ca eficiența 
acestor controale să fie cel puțin egală cu 
cea a controalelor la fața locului 
menționate la litera (a);

(b) pot decide, în funcție de cerințele, 
standardele, actele sau domeniile 
condiționalității în cauză, să utilizeze 
controalele efectuate în cadrul sistemelor 
de control aplicabile respectivei cerințe, 
respectivului standard, act sau domeniu al 
condiționalității, cu condiția ca eficiența 
acestor controale să fie cel puțin egală cu 
cea a controalelor la fața locului 
menționate la litera (a);

(c) pot, atunci când este cazul, să 
utilizeze teledetecția sau sistemul de 
monitorizare a suprafețelor pentru 
efectuarea controalelor la fața locului 
menționate la litera (a);

(c) pot, atunci când este cazul și dacă 
este fezabil, să utilizeze teledetecția sau 
sistemul de monitorizare și control a 
suprafețelor pentru efectuarea controalelor 
la fața locului menționate la litera (a); 
precum și
(ca) introduc un sistem de alertă 
timpurie;

(d) stabilesc eșantionul de control 
pentru controalele menționate la litera (a) 
care urmează să fie efectuate în fiecare an 
pe baza unei analize a riscurilor, includ o 
componentă aleatorie și prevăd faptul că 
eșantionul de control trebuie să acopere 
cel puțin 1 % din beneficiarii care primesc 
ajutorul prevăzut în titlul III capitolul 1 
secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
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strategice PAC].
(da) Pentru controale efectuate cu 
scopul de a verifica respectarea de către 
beneficiari a condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile care 
rezultă din contractele colective de muncă 
relevante și din dreptul social și al muncii 
relevante la nivel național, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, care se 
referă la [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], eșantionul de control 
menționat la litera (d) ar trebui să acopere 
cel puțin 10 % din beneficiarii care 
primesc ajutorul prevăzut în titlul III 
capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul 
(UE) nr..../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC].
3a. Statele membre stabilesc 
eșantionul de control pentru controalele 
menționate la alineatul 3 litera (a) din 
prezentul articol, care urmează să fie 
efectuate în fiecare an pe baza unei 
analize a riscurilor, pentru care pot aplica 
factori de ponderare și o componentă 
aleatorie, și prevăd ca eșantionul de 
control să acopere cel puțin 1 % din 
beneficiarii care primesc ajutorul 
prevăzut în titlul III capitolul 1 secțiunea 
2 din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].
3b. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 pentru completarea 
prezentului regulament cu norme privind 
controalele simplificate pentru 
agricultorii care participă la sistemele 
menționate la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].
3c. Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, norme 
privind efectuarea controalelor 
menționate în prezentul articol, inclusiv 
norme care să garanteze că analiza 
riscurilor ține seama de următorii factori:
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(a) participarea fermierilor la sistemul 
de consiliere agricolă prevăzut la articolul 
13 din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC];
(b) participarea fermierilor la sistemul 
de certificare menționat la articolul 12 
alineatul (3a) din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] în cazul în care acesta 
acoperă cerințele și normele vizate.
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3). [Am. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Amendamentul 212
Pina Picierno
în numele Grupului S&D

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. 1.

Statele membre instituie un sistem care 
prevede aplicarea de sancțiuni 
administrative beneficiarilor menționați la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] care nu respectă, în orice 
moment al anului calendaristic în cauză, 
normele privind condiționalitatea prevăzute 
în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din 
regulamentul respectiv („sistemul de 
sancțiuni”).

Statele membre instituie un sistem care 
prevede aplicarea de sancțiuni 
administrative beneficiarilor menționați la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] care nu respectă, în orice 
moment al anului calendaristic în cauză, 
normele privind condiționalitatea prevăzute 
în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din 
regulamentul respectiv („sistemul de 
sancțiuni”).

În cadrul sistemului respectiv, sancțiunile 
administrative menționate la primul 
paragraf se aplică doar dacă 
neconformitatea este rezultatul unei acțiuni 
sau omisiuni imputabile direct 
beneficiarului respectiv; și dacă sunt 
îndeplinite una dintre condițiile de mai jos 
sau amândouă:

În cadrul sistemului respectiv, sancțiunile 
administrative menționate la primul 
paragraf se aplică doar dacă 
neconformitatea este rezultatul unei acțiuni 
sau omisiuni imputabile direct 
beneficiarului respectiv; și dacă sunt 
îndeplinite una, două sau toate dintre 
condițiile de mai jos:

(a) neconformitatea este legată de 
activitatea agricolă a beneficiarului;

(a) neconformitatea este legată de 
activitatea agricolă a beneficiarului;

(b) este implicată suprafața exploatației 
beneficiarului.

(b) este implicată suprafața exploatației 
beneficiarului.

(ba) neconformitatea afectează 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă ale lucrătorilor angajați de 
beneficiar

Cu toate acestea, în ceea ce privește Cu toate acestea, în ceea ce privește 
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suprafețele de pădure, sancțiunea 
administrativă menționată la primul 
paragraf nu se aplică dacă nu se cere sprijin 
pentru suprafața în cauză în conformitate 
cu articolele 65 și 66 din Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC].

suprafețele de pădure, sancțiunea 
administrativă menționată la primul 
paragraf nu se aplică dacă nu se cere sprijin 
pentru suprafața în cauză în conformitate 
cu articolele 65 și 66 din Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Amendamentul 213
Pina Picierno
în numele Grupului S&D

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera a – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul punct nu se aplică obligațiilor 
angajatorului care decurg din articolul 
XX din Regulamentul (UE) nr..../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Amendamentul 214
Pina Picierno
în numele Grupului S&D

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propunere de regulament
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

86 Calcularea sancțiunii 86 Calcularea sancțiunii

1. 1.

Sancțiunile administrative prevăzute în 
titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] se aplică prin reducerea 
plăților sau excluderea de la întreaga sumă 
a plăților menționate în secțiunea 
respectivă care au fost acordate sau 
urmează a fi acordate beneficiarului 
respectiv în legătură cu cererile de ajutor 
pe care acesta le-a transmis sau urmează să 
le transmită în cursul anului calendaristic 
în care a avut loc constatarea.

Sancțiunile administrative se aplică prin 
reducerea plăților sau excluderea de la 
întreaga sumă a plăților menționate la 
articolul 84 alineatul (1), care au fost 
acordate sau urmează a fi acordate 
beneficiarului respectiv în legătură cu 
cererile de ajutor pe care acesta le-a 
transmis sau urmează să le transmită în 
cursul anului calendaristic în care a avut 
loc constatarea.

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor respective, se ține seama de 
gravitatea, amploarea, persistența, 
repetarea sau caracterul deliberat al 
neconformității constatate. Sancțiunile 
trebuie să fie disuasive și proporționate, 
precum și conforme cu criteriile prevăzute 
la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor respective, se ține seama de 
gravitatea, amploarea, persistența, 
repetarea sau caracterul deliberat al 
neconformității constatate. Sancțiunile 
trebuie să fie efective, disuasive și 
proporționate, precum și conforme cu 
criteriile prevăzute la alineatele (2) și (3) 
din prezentul articol.

2. 2.

În caz de neconformitate datorată 
neglijenței, procentul reducerii este, ca 
regulă generală, 3 % din cuantumul total al 
plăților menționate la alineatul (1) din 

În caz de neconformitate datorată 
neglijenței, procentul reducerii este, ca 
regulă generală, 3 % din cuantumul total al 
plăților menționate la alineatul (1) din 
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prezentul articol. prezentul articol. Reducerea se determină 
pe baza evaluării gravității 
neconformității, în funcție de criteriile 
stabilite la alineatul (1) din prezentul 
articol.

Statele membre pot institui un sistem de 
alertă timpurie aplicabil cazurilor 
individuale de neconformitate care apar 
pentru prima dată și care, date fiind 
gravitatea, amploarea și persistența lor 
reduse, nu conduc la o reducere sau la 
excludere. În cazul în care un control 
ulterior efectuat în următorii trei ani 
calendaristici stabilește că neconformitatea 
nu a fost remediată, reducerea în temeiul 
primului paragraf se aplică retroactiv.

Statele membre înființează și folosesc 
sistemul de alertă timpurie menționat la 
articolul 84 alineatul (3) aplicabil 
cazurilor individuale de neconformitate 
care apar pentru prima dată și care, date 
fiind gravitatea, amploarea și persistența 
lor reduse, nu conduc la o reducere sau la 
excludere. Autoritatea relevantă notifică 
beneficiarului obligația de a lua măsuri 
de remediere și propune măsuri corective 
care trebuie luate pentru a remedia 
nerespectarea. În cazul în care un control 
ulterior efectuat în următorii trei ani 
calendaristici stabilește că neconformitatea 
nu a fost remediată, reducerea în temeiul 
primului paragraf se aplică retroactiv.

Totuși, cazurile de neconformitate care 
constituie un risc direct pentru sănătatea 
publică sau pentru sănătatea animalelor fac 
întotdeauna obiectul unei reduceri sau al 
excluderii.

Totuși, cazurile de neconformitate care 
constituie un risc direct pentru sănătatea 
publică sau pentru sănătatea animalelor fac 
întotdeauna obiectul unei reduceri sau al 
excluderii.

Statele membre pot să prevadă o instruire 
obligatorie, în cadrul sistemului de 
consiliere agricolă menționat în titlul III 
capitolul 1 secțiunea 3 din Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC], a beneficiarilor 
care au primit o avertizare timpurie.

Statele membre pot să prevadă o instruire 
obligatorie, în cadrul sistemului de 
consiliere agricolă menționat în titlul III 
capitolul 1 secțiunea 3 din Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC], a beneficiarilor 
care au primit o avertizare timpurie.

2a. Fără a aduce atingere alineatului 
(2), pentru cazurile de nerespectare a 
condițiilor de muncă și de încadrare în 
muncă aplicabile care decurg din 
acordurile colective relevante și din 
legislația socială și a muncii aplicabile la 
nivel național, la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional, astfel cum sunt 
menționate în (UE).../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC] din 
neglijență, angajatorii remediază 
încălcarea cât mai curând posibil, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, pentru a evita o reducere cu cel 
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puțin 20 % a cuantumului total al plăților 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol. Sancțiunea va continua pentru 
următorii ani calendaristici, până în 
momentul în care încălcarea nu a fost 
remediată și reparată.

3. În cazul unei neconformități 
repetate, procentul reducerii este mai mare 
decât cel aplicat în cazul unei 
neconformități datorate neglijenței și 
sancționate pentru prima dată.

3. În cazul unei neconformități 
repetate, procentul reducerii este, ca regulă 
generală, de 10 % din cuantumul total al 
plăților menționate la alineatul (1).

În cazul unor repetări ulterioare și dacă 
nu există motive justificate, se consideră 
că beneficiarul a acționat în mod 
deliberat în sensul alineatului (4).

4. În cazul unei neconformități 
deliberate, procentul este mai mare decât 
cel aplicat în cazul unei neconformități 
repetate în temeiul alineatului (3) și se 
poate ajunge până la excluderea totală de la 
plăți și se poate aplica pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici.

4. În cazul unei neconformități 
deliberate, procentul pentru reducere este 
de cel puțin 15 % din cuantumul total al 
plăților menționate la alineatul (1) și se 
poate ajunge până la excluderea totală de la 
plăți și se poate aplica pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici. Pentru cazurile de 
nerespectare deliberată a condițiilor de 
muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile care decurg din acordurile 
colective relevante și din dreptul social și 
al muncii la nivel național, al Uniunii și 
internațional, astfel cum se menționează 
în (UE).../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC], statele membre 
reduc cel puțin nivelul de 50 % din 
cuantumul total al plăților. În funcție de 
gravitatea nerespectării deliberate, 
procentajul poate fi mai mare și poate 
merge până la excluderea totală de la 
plăți și se aplică pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici, până în 
momentul în care încălcarea nu a fost 
remediată și reparată.

5. Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile între statele membre 
și eficiența și efectul disuasiv al sistemului 
de sancțiuni, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 100, în vederea 
completării prezentului regulament cu 
norme suplimentare referitoare la aplicarea 

5. Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile între statele membre 
și eficiența și efectul disuasiv al sistemului 
de sancțiuni, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 100, în vederea 
completării prezentului regulament cu 
norme suplimentare referitoare la aplicarea 
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și calcularea sancțiunilor. și calcularea sancțiunilor.
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