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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 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

15 Reducerea plăților 15 Reducerea plăților

1. Statele membre reduc cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
pentru un an calendaristic dat și care 
depășesc 60 000 EUR, după cum 
urmează:

1. Statele membre reduc cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
pentru un an calendaristic dat, atunci când 
suma respectivă depășește 100 000 EUR.

(a) cu cel puțin 5 % în cazul 
intervalului 60 000 EUR-75 000 EUR;
(b) cu cel puțin 50 % în cazul 
intervalului 75 000 EUR-90 000 EUR;
(c) cu cel puțin 75 % în cazul 
intervalului 90 000 EUR-100 000 EUR;
(d) cu 100 % în cazul cuantumurilor 
de peste 100 000 EUR.
Înaintea aplicării alineatului (1), statele 
membre scad din cuantumul plăților directe 
care urmează a fi acordate unui fermier în 
temeiul prezentului capitol într-un an 
calendaristic dat:

Înaintea aplicării alineatului (1), statele 
membre pot să scadă din cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
într-un an calendaristic dat:

(a) salariile legate de o activitate 
agricolă declarate de fermier, inclusiv 
impozitele și contribuțiile sociale aferente 
ocupării forței de muncă și

(a) 50 % din salariile legate de o 
activitate agricolă declarate de fermier, 
inclusiv impozitele și contribuțiile sociale 
aferente ocupării forței de muncă; și

(b) costul echivalent al forței de 
muncă permanente și nesalariate legate 
de o activitate agricolă practicată de 
persoane care lucrează în cadrul fermei 
în cauză și care nu primesc un salariu sau 
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care primesc o remunerație mai mică 
decât cuantumul plătit în mod normal 
pentru serviciile prestate, dar care sunt 
răsplătite prin rezultatul economic al 
întreprinderii agricole.

(ba) sprijinul direct menționat la 
articolele 27 și 28.

Pentru a calcula cuantumurile menționate 
la literele (a) și (b), statele membre 
utilizează salariile standard medii legate de 
o activitate agricolă la nivel național sau 
regional, înmulțite cu numărul unităților de 
muncă anuale declarate de fermierul în 
cauză.

Pentru a calcula cuantumurile menționate 
la litera (a), statele membre utilizează 
costurile reale cu salariile sau salariile 
standard medii legate de o activitate 
agricolă și conexă la nivel național sau 
regional, înmulțite cu numărul unităților de 
muncă anuale declarate de fermierul în 
cauză. Statele membre pot utiliza 
indicatori privind costurile salariale 
standard corespunzătoare diferitelor 
tipuri de exploatații sau date de referință 
privind crearea de locuri de muncă în 
funcție de tipul exploatației.
2a. (a) Comisia colectează informații 
cu privire la toate subvențiile primite de la 
primul și al doilea pilon al PAC și 
calculează 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 pentru dezvoltarea 
rurală).
Comisia va realiza un control în timp real 
și va sista plățile care depășesc un total 
agregat de:
- 500 000 EUR în cadrul primului pilon 
pentru plățile directe;
- 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 se poate acorda o 
excepție, în cazuri întemeiate în mod 
corespunzător. Comisia elaborează criterii 
obiective și clar definite, care sunt 
publicate, fără întârzieri nejustificate, sub 
formă de orientări adresate autorităților 
statelor membre. Plățile pentru proiectele 
care aduc beneficii întregii populații și 
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care sunt puse în aplicare de către 
autoritățile locale și regionale, 
municipalități sau orașe, ar trebui excluse 
de la aplicarea acestor plafoane.
(b) 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 pertinente (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 dispune de o privire de ansamblu 
exactă asupra distribuției și alocării juste 
a fondurilor UE și pentru a avea 
posibilitatea să monitorizeze și să 
totalizeze mijloacele financiare distribuite.

Rezultatul estimat al reducerii plăților este 
utilizat în principal pentru a contribui la 
finanțarea sprijinului redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității și, mai apoi, la finanțarea 
altor intervenții care țin de plățile directe 
decuplate.

Rezultatul estimat al reducerii plăților are 
prioritate pentru a finanța sprijinul 
redistributiv complementar pentru venit în 
scopul sustenabilității și, mai apoi, la 
finanțarea altor intervenții care țin de 
plățile directe decuplate.

De asemenea, statele membre pot utiliza 
întregul cuantum rezultat sau o parte a 
acestuia pentru a finanța tipuri de 
intervenții din cadrul FEADR specificate în 
capitolul IV, prin intermediul unui transfer. 
Acest transfer spre FEADR este cuprins în 
tabelele financiare din planul strategic PAC 
și poate fi revizuit în 2023 în conformitate 
cu articolul 90. Acest transfer nu face 
obiectul limitelor maxime pentru 
transferurile de fonduri dinspre FEGA 
spre FEADR stabilite la articolul 90.

De asemenea, statele membre pot utiliza 
întregul cuantum rezultat sau o parte a 
acestuia pentru a finanța tipuri de 
intervenții din cadrul FEADR specificate în 
capitolul IV, prin intermediul unui transfer. 
Acest transfer spre FEADR este cuprins în 
tabelele financiare din planul strategic PAC 
și poate fi revizuit în 2024 în conformitate 
cu articolul 90.

3a. În cazul unei persoane juridice 
sau al unui grup de persoane fizice sau 
juridice, statele membre pot aplica 
reducerea menționată la alineatul (1) la 
nivelul membrilor respectivelor persoane 
juridice sau grupuri atunci când dreptul 
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național prevede ca fiecare membru să își 
asume drepturi și obligații comparabile cu 
cele ale fermierilor individuali care au 
statut de șef al exploatației, în special în 
ceea ce privește statutul lor economic, 
social și fiscal, cu condiția să fi contribuit 
la consolidarea structurilor agricole ale 
persoanelor juridice sau ale grupurilor în 
cauză.
3b. Atunci când un stat membru 
acordă fermierilor un sprijin redistributiv 
complementar pentru venit în temeiul 
articolului 26 și utilizează în acest scop 
cel puțin 12% din alocația sa pentru 
plățile directe stabilite în anexa IV, acesta 
poate decide să nu aplice prezentul 
articol.
3c. Nu se acordă niciun avantaj 
constând în evitarea reducerii plăților 
acelor fermieri în cazul cărora s-a dovedit 
că au creat în mod artificial condițiile 
necesare pentru a evita efectele 
prezentului articol.

4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme prin care să se 
stabilească o bază armonizată pentru 
calcularea reducerii plăților prevăzute la 
alineatul (1) în vederea asigurării unei 
distribuiri corecte a fondurilor către 
beneficiarii îndreptățiți.
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