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Amendamentul 1143
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Günther Sidl, Catherine Chabaud, 
Pascal Durand, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Andreas Schieder, Hannes 
Heide, Evelyn Regner, Bettina Vollath, Miriam Dalli, Petras Auštrevičius, Niels 
Fuglsang, Michal Šimečka, Mohammed Chahim, Olivier Chastel, Christel Schaldemose, 
Maria Arena, Marianne Vind, Jytte Guteland, Sophia in 't Veld, Biljana Borzan, Delara 
Burkhardt, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Evin Incir, 
Erik Bergkvist, Morten Petersen, Irena Joveva, Karen Melchior, Ignazio Corrao, 
Daniela Rondinelli, Luděk Niedermayer

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 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante. 
Evaluarea ar trebui să includă obiectivele 
de reducere substanțială și continuă a 
utilizării pesticidelor chimice, a 
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substanțelor antimicrobiene, a pierderilor 
de substanțe nutritive, precum și o 
creștere substanțială a suprafețelor 
destinate agriculturii ecologice și a celor 
care prezintă un peisaj de mare 
diversitate.
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