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Amendamentul 1096
Monika Hohlmeier, Sabine Verheyen, Jens Gieseke, Axel Voss, Ramona Strugariu, Ralf 
Seekatz, Marian-Jean Marinescu, Christine Schneider, Tomáš Zdechovský, Luděk 
Niedermayer, Maria Grapini, Niclas Herbst, Christian Ehler, Marion Walsmann, Lara 
Wolters, Mohammed Chahim, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Christian Doleschal, 
Angelika Niebler, Daniel Caspary, Michal Wiezik, Lena Düpont, Viola Von Cramon-
Taubadel, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Sabrina Pignedoli, Daniel Freund, Mikuláš 
Peksa, Marlene Mortler, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Tiziana Beghin, 
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia colectează informații cu 
privire la toate subvențiile primite de la 
[primul și al doilea pilon al PAC] și 
agregă suma totală pe care o persoană 
fizică o primește fie direct, prin plăți 
directe, fie indirect, ca beneficiar real al 
unor persoane juridice care sunt 
beneficiare ale plăților din cadrul PAC 
(plăți directe și plăți din dezvoltarea 
rurală). Comisia va realiza un control în 
timp real și va sista plățile care depășesc 
un total agregat de:
(a) 500 000 EUR în cadrul primului pilon 
pentru plățile directe;
(b) 1 000 000 EUR pentru investiții în 
cadrul celui de-al doilea pilon; Comisia 
este notificată în cazul în care plafonul 
este depășit. Comisia evaluează de la caz 
la caz dacă, în cazuri întemeiate, se poate 
acorda o excepție. Comisia elaborează 
criterii clar definite și obiective, care sunt 
publicate sub formă de orientări adresate 
autorităților statelor membre fără 
întârzieri nejustificate.
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Plățile pentru proiectele care aduc 
beneficii întregii populații, care sunt puse 
în aplicare de către autoritățile locale și 
regionale, municipalități sau orașe, ar 
trebui excluse din aceste plafoane.
Comisia instituie un sistem de informare 
și de monitorizare în timp real prin 
adaptarea și extinderea sistemului 
ARACHNE sau a altor instrumente 
informatice adecvate; statele membre sunt 
obligate să introducă în acest sistem toate 
datele relevante (cum ar fi proiectul, 
plățile, persoana juridică, persoana fizică, 
beneficiarii reali etc.) în timp real, ca o 
condiție pentru a primi fonduri în 
conformitate cu prezentul regulament; 
Comisia utilizează acest sistem de 
informare și monitorizare în timp real 
pentru a permite o viziune de ansamblu 
exactă asupra distribuției și distribuirii 
echitabile a fondurilor UE și pentru a 
avea posibilitatea să monitorizeze și să 
agrege mijloacele financiare distribuite.
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