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14.10.2020 A8-0200/727

Amendamentul 727
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a asigura o urmărire mai 
precisă și mai corectă a cheltuielilor 
privind obiectivele în materie de climă și 
mediu, Comisia ar trebui să țină seama de 
Taxonomia UE pentru finanțarea 
sustenabilă, precum și de sistemul de 
indicatori climatici al Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 728
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” și în cadrul 
financiar multianual (CMF). 
Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o sensibilizare mai 
puternică a beneficiarilor în legătură cu 
necesitatea respectării standardelor de 
bază. De asemenea, condiționalitatea 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă aplicabile, sănătatea animalelor, 
sănătatea plantelor și bunăstarea 
animalelor. Standardele de bază cuprind, 
într-o formă simplificată, o listă de cerințe 
legale în materie de gestionare (SMR) și 
standarde privind bunele condiții agricole 
și de mediu ale terenurilor (GAEC). Aceste 
standarde de bază ar trebui să țină seama 
într-o mai mare măsură de provocările 
legate de mediu și climă și de noua 
componentă de mediu a arhitecturii PAC, 
atingând astfel nivelul superior de ambiție 
în ceea ce privește mediul și clima anunțat 
de Comisie în comunicarea sa privind 
„Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii” și în cadrul financiar 
multianual (CMF). În plus, este deosebit 
de important ca statele membre să ia 
măsuri relevante pentru a asigura că 
accesul angajatorilor la plățile directe este 
condiționat de respectarea condițiilor de 



AM\1215833RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 
așteptările societății, prin îmbunătățirea 
coerenței dintre politica agricolă comună 
și obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu a 
arhitecturii PAC, ca element al nivelului 
de bază pe care se sprijină angajamente 
mai ambițioase în materie de mediu și 
climă, și ar trebui aplicată în mod 
exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce 
privește fermierii care nu îndeplinesc 
cerințele respective, statele membre ar 
trebui să se asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile și/sau a obligațiilor 
angajatorului care decurg din toate 
contractele colective relevante și din 
dreptul social și al muncii la nivel 
național și la nivelul Uniunii, printre 
altele în ceea ce privește conștientizarea 
condițiilor de angajare, remunerarea, 
timpul de lucru, sănătatea și siguranța, 
locuințele, egalitatea de gen, libertatea de 
circulație a lucrătorilor, egalitatea de 
tratament, detașarea lucrătorilor, 
condițiile de ședere pentru resortisanții 
țărilor terțe, munca prin agent de muncă 
temporară, protecția socială și 
coordonarea securității sociale între 
statele membre.

Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o sensibilizare mai 
puternică a beneficiarilor în legătură cu 
necesitatea respectării standardelor de 
bază. De asemenea, condiționalitatea 
vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 
așteptările societății, prin îmbunătățirea 
coerenței dintre politica agricolă comună 
și obiectivele privind mediul, standardele 
de muncă, sănătatea publică, sănătatea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Condiționalitatea 
ar trebui să fie o parte integrantă a 
arhitecturii de mediu și sociale a PAC, ca 
element al nivelului de bază pe care se 
sprijină angajamente mai ambițioase în 
materie de mediu și climă și sociale, și ar 
trebui aplicată în mod exhaustiv în 
întreaga Uniune. În ceea ce privește 
fermierii care nu îndeplinesc cerințele 
respective, statele membre ar trebui să se 
asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/729

Amendamentul 729
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În vederea asigurării rezilienței 
ecosistemelor UE și a promovării 
biodiversității, statelor membre ar trebui 
să li se permită să acorde plăți pentru 
practici sustenabile agroecologice, pentru 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, precum și pentru 
protejarea și îmbunătățirea resurselor 
genetice, în special prin metode 
tradiționale de reproducere.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Amendamentul 730
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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
Considerentul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) În conformitate cu articolul 208 
din TFUE, Uniunea și statele membre ar 
trebui să se asigure că obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare sunt luate în 
considerare în toate intervențiile PAC și 
respectă dreptul la hrană, precum și 
dreptul la dezvoltare. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că 
planurile strategice PAC contribuie, în 
cea mai mare măsură posibilă, la 
realizarea în timp util a obiectivelor 
stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și în Acordul de la Paris, precum 
și a obiectivelor Pactului verde european, 
a angajamentelor Uniunii în materie de 
mediu și climă și a legislației aplicabile 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu pe baza strategiei „de la fermă la 
consumator” și a Strategiei privind 
biodiversitatea.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Amendamentul 731
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Dezvoltarea durabilă

Obiectivele planurilor strategice PAC sunt 
urmărite în concordanță cu principiul 
dezvoltării durabile și cu scopul de a 
conserva, a proteja și a îmbunătăți 
calitatea mediului, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul 
(1) din TFUE, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre și 
Comisia se asigură că cerințele privind 
protecția mediului, utilizarea eficientă a 
resurselor, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, 
biodiversitatea, reziliența în fața 
dezastrelor și atenuarea și prevenirea 
riscurilor sunt promovate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
obiectivelor specifice ale PAC. 
Intervențiile sunt planificate și efectuate 
în conformitate cu principiul coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării, astfel 
cum este prevăzut la articolul 208 din 
TFUE. Această coerență strategică este 
verificată de Comisie în conformitate cu 
procedura definită în titlul V capitolul III. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Amendamentul 732
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Principiul și domeniul de aplicare al 

condiționalității sociale
1. Statele membre includ în propriile 
planuri strategice PAC un sistem de 
condiționalitate, în temeiul căruia 
beneficiarii care primesc plăți directe în 
temeiul capitolului II și al capitolului III 
din prezentul titlu sau primele anuale 
prevăzute la articolele 65, 66 și 67 fac 
obiectul unei sancțiuni administrative în 
cazul în care nu respectă condițiile de 
muncă și de angajare aplicabile și/sau 
obligațiile angajatorului care decurg din 
toate acordurile colective relevante și din 
dreptul social și al muncii la nivel 
național, la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional.
2. Normele referitoare la un sistem 
eficace și proporționat de sancțiuni 
administrative care trebuie incluse în 
planurile strategice PAC trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute în titlul 
IV capitolul IV din Regulamentul (UE) 
[HzR].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/733

Amendamentul 733
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15

Reducerea plăților

Articolul 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 limitează 
cuantumul plăților directe care urmează a fi 
acordate unui fermier în temeiul 
prezentului capitol pentru un an 
calendaristic dat la 60 000 EUR.

(a) cu cel puțin 25 % 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.
2. 2.

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 

(a) 50 % din salariile legate de o 
activitate agricolă declarate de fermier, 
inclusiv impozitele și contribuțiile sociale 
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ocupării forței de muncă; și 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 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.
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 ale salariilor legate de o 
activitate agricolă și conexă la nivel 
național sau regional, înmulțite cu numărul 
unităților de muncă anuale declarate de 
fermierul în cauză.

2a. 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 sumele 
primite în temeiul articolelor 27 și 28.

3. 3.

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, 
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statele membre pot aplica reducerea 
menționată la alineatul (1) la nivelul 
membrilor respectivelor persoane juridice 
sau grupuri atunci când dreptul național 
prevede ca fiecare membru să își asume 
drepturi și obligații comparabile cu cele 
ale fermierilor individuali care au statutul 
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 alocarea sa financiară 
pentru plățile directe stabilite în anexa IV, 
acesta poate decide să nu aplice prezentul 
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.

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.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/734

Amendamentul 734
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 94

Cerințe procedurale
Articolul 94

Principiile parteneriatului
1. Statele membre elaborează 
planurile strategice PAC pe baza unor 
proceduri transparente, în conformitate cu 
cadrul lor instituțional și juridic.

1. Fiecare stat membru organizează 
și pune în aplicare un parteneriat 
cuprinzător pentru a elabora planurile 
strategice PAC pe baza unor proceduri 
transparente, în conformitate cu cadrul lor 
instituțional și juridic, ținând seama de 
particularitățile planurilor strategice 
PAC, cu autoritățile regionale și locale 
competente, precum și cu alți parteneri.

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate efectiv în elaborarea 
aspectelor legate de mediu și climă ale 
planului.

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
publice competente în domeniul mediului 
și al climei sunt implicate pe deplin în 
elaborarea aspectelor legate de mediu și 
climă ale planului.

3. 3.

Fiecare stat membru organizează un 
parteneriat cu autoritățile regionale și 
locale competente. Parteneriatul include cel 
puțin următorii parteneri:

Fiecare stat membru organizează un 
parteneriat cu autoritățile regionale și 
locale competente, precum și cu alți 
parteneri. Parteneriatul include cel puțin 
următorii parteneri:

(a) autoritățile publice relevante; (a) autoritățile regionale, locale, rurale 
și alte autorități publice relevante;



AM\1215833RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

(b) partenerii economici și sociali; (b) partenerii economici și sociali; în 
special reprezentanții sectorului agricol, 
inclusiv grupurile de acțiune locală în 
contextul programelor LEADER;

(c) organisme relevante care reprezintă 
societatea civilă și, după caz, organismele 
responsabile cu promovarea incluziunii 
sociale, a drepturilor fundamentale, a 
egalității de gen și a nediscriminării.

(c) organisme relevante care reprezintă 
societatea civilă în legătură cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 
alineatul (1) și, după caz, organismele 
responsabile cu promovarea incluziunii 
sociale, a drepturilor fundamentale, a 
egalității de gen și a nediscriminării.

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Statele membre implică pe deplin 
partenerii respectivi în elaborarea 
planurilor strategice PAC.

3a. Parteneriatul instituit în temeiul 
alineatului (1) funcționează în 
conformitate cu principiul guvernanței pe 
mai multe niveluri și cu o abordare 
ascendentă. Statul membru implică 
partenerii menționați la alineatul (3) în 
pregătirea, punerea în aplicare și 
evaluarea planurilor strategice PAC.
3b. Organizarea și punerea în aplicare a 
parteneriatului în planurile strategice 
PAC se desfășoară, mutatis mutandis, în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 240/2014 al Comisiei.
3c. Cel puțin o dată pe an, Comisia 
consultă organizațiile care reprezintă 
partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește implementarea planurilor 
strategice PAC și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
referitor la rezultate.

4. Statele membre și Comisia 
cooperează pentru a asigura coordonarea 
eficace în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planurilor strategice PAC, ținând 
seama de principiul proporționalității și de 
principiul gestiunii partajate.

4. Statele membre și Comisia 
cooperează pentru a asigura coordonarea 
eficace în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planurilor strategice PAC, ținând 
seama de principiul proporționalității, de 
principiul gestiunii partajate și de buna 
funcționare a pieței interne.

Or. en
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Amendamentul 735
Maria Noichl
în numele Grupului S&D

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 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107

Modificarea planului strategic PAC

Articolul 107

Modificarea planului strategic PAC

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot transmite 
Comisiei cereri de modificare a propriilor 
planuri strategice PAC, inclusiv, dacă este 
cazul, orice modificări aduse programelor 
de intervenție regională, în acord cu 
autoritățile de management regionale.

2. Cererile de modificare a planurilor 
strategice PAC sunt justificate 
corespunzător și, în special, evidențiază 
impacturile preconizate ale modificărilor 
asupra planului asupra îndeplinirii 
obiectivelor specifice menționate la 
articolul 6 alineatul (1). Cererile sunt 
însoțite de planul modificat, care include 
anexele actualizate, după caz.

2. Cererile de modificare a planurilor 
strategice PAC includ o explicație care 
evidențiază impacturile preconizate ale 
modificărilor asupra planului asupra 
îndeplinirii obiectivelor specifice 
menționate la articolul 6 alineatul (1). 
Cererile sunt însoțite de planul modificat, 
care include anexele actualizate, după caz.

3. Comisia evaluează coerența 
modificării cu prezentul regulament și cu 
dispozițiile adoptate în temeiul acestuia, 
precum și cu Regulamentul (UE) [HzR], și 
contribuția efectivă a modificării la 
îndeplinirea obiectivelor specifice.

3. Comisia evaluează coerența 
modificării cu prezentul regulament și cu 
dispozițiile adoptate în temeiul acestuia, 
precum și cu Regulamentul (UE) [HzR], și 
contribuția efectivă a modificării la 
îndeplinirea obiectivelor specifice.

4. Comisia aprobă modificarea 
solicitată a planului strategic PAC propus, 
cu condiția să fi fost transmise informațiile 
necesare, iar Comisia să considere că 

4. Comisia aprobă modificarea 
solicitată a planului strategic PAC propus, 
cu condiția să fi fost transmise informațiile 
necesare, iar Comisia să considere că 



AM\1215833RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

planul modificat este compatibil cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii, 
cu cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia și al Regulamentului (UE) 
[HzR].

planul modificat este compatibil cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii, 
cu cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia și al Regulamentului (UE) 
[HzR].

5. Comisia poate face observații în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
prezentării cererii de modificare a planului 
strategic PAC. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare.

5. Comisia poate face observații în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
prezentării cererii de modificare a planului 
strategic PAC. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare.

6. Aprobarea unei cereri de 
modificare a unui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu trei luni de la prezentarea 
sa de către statul membru, cu condiția ca 
eventualele observații făcute de Comisie să 
fi fost luate în considerare în mod adecvat.

6. Aprobarea unei cereri de 
modificare a unui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu trei luni de la prezentarea 
sa de către statul membru, cu condiția ca 
eventualele observații făcute de Comisie să 
fi fost luate în considerare în mod adecvat.

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult o 
dată într-un an calendaristic, sub rezerva 
unor eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
articolul 109.

7. O cerere de modificare a planului 
strategic PAC poate fi prezentată cel mult o 
dată într-un an calendaristic, sub rezerva 
unor eventuale excepții care urmează a fi 
stabilite în prezentul regulament și de 
Comisie în conformitate cu articolul 109.

8. Fiecare modificare a planului 
strategic PAC este aprobată de Comisie 
prin intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139.

8. Fiecare modificare a planului 
strategic PAC este aprobată de Comisie 
prin intermediul unei decizii de punere în 
aplicare, fără a se aplica procedura 
comitetului menționată la articolul 139. 
Parlamentul European și Consiliul sunt 
informate în mod corespunzător.

9. Fără a se aduce atingere articolului 
80, modificările aduse planurilor strategice 
PAC produc efecte legale doar după 
aprobarea lor de către Comisie.

9. Fără a se aduce atingere articolului 
80, modificările aduse planurilor strategice 
PAC produc efecte legale doar după 
aprobarea lor de către Comisie și sunt 
publicate.

10. Corecturile de natură pur materială 
sau de redactare sau ale erorilor evidente 
care nu afectează implementarea politicii și 
a intervenției nu sunt considerate o cerere 
de modificare. Statele membre informează 
Comisia cu privire la astfel de corecturi.

10. Corecturile de natură pur materială 
sau de redactare sau ale erorilor evidente 
care nu afectează implementarea politicii și 
a intervenției nu sunt considerate o cerere 
de modificare. Statele membre informează 
Comisia cu privire la astfel de corecturi.

Or. en



AM\1215833RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

14.10.2020 A8-0200/736

Amendamentul 736
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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 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110

Autoritatea de management

Articolul 110

Autoritatea de management

1. 1.

Statele membre desemnează o autoritate de 
management pentru planurile lor strategice 
PAC.

Statele membre desemnează o autoritate de 
management pentru planurile lor strategice 
PAC.

Statele membre se asigură că sistemul de 
management și control relevant a fost 
instituit în așa fel încât să asigure o alocare 
clară și o separare a funcțiilor între 
autoritatea de management și alte 
organisme. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării planului strategic 
PAC.

Statele membre se asigură că sistemul de 
management și control relevant a fost 
instituit în așa fel încât să asigure o alocare 
clară și o separare a funcțiilor între 
autoritatea de management și alte 
organisme. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării planului strategic 
PAC.

1a. Statele membre pot, de asemenea, să 
instituie autorități regionale de 
management pentru punerea în aplicare 
și gestionarea intervențiilor finanțate de 
FEADR în cadrul planurilor lor strategice 
naționale, în cazul în care aceste 
intervenții au un domeniu de aplicare 
regional. Într-un astfel de caz, autoritatea 
de management națională desemnează un 
organism național pentru coordonarea 
FEADR care garantează aplicarea 
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uniformă a normelor Uniunii, asigurând 
coerența cu elementele planului strategic 
stabilit la nivel național, în conformitate 
cu articolul 93 al doilea paragraf.

2. Autoritatea de management este 
responsabilă cu gestionarea și 
implementarea planului strategic PAC în 
mod eficient, eficace și corect. În special, 
autoritatea de management se asigură că:

2. Autoritatea de management este 
responsabilă cu gestionarea și 
implementarea planului strategic PAC în 
mod eficient, eficace și corect și, după caz, 
în asociere cu autoritățile regionale de 
management pentru programele de 
intervenție regională. În special, acestea 
se asigură că:

(a) există un sistem electronic adecvat 
și sigur pentru înregistrarea, păstrarea, 
gestionarea și raportarea informațiilor 
statistice cu privire la plan și la 
implementarea acestuia, care sunt necesare 
în scopul monitorizării și evaluării și, în 
special, ale informațiilor necesare pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate în 
privința îndeplinirii obiectivelor și a 
atingerii țintelor stabilite;

(a) există un sistem electronic adecvat 
și sigur pentru înregistrarea, păstrarea, 
gestionarea și raportarea informațiilor 
statistice cu privire la plan și la 
implementarea acestuia, care sunt necesare 
în scopul monitorizării și evaluării și, în 
special, ale informațiilor necesare pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate în 
privința îndeplinirii obiectivelor și a 
atingerii țintelor stabilite;

(b) beneficiarii și alte organisme 
implicate în implementarea intervențiilor:

(b) beneficiarii și alte organisme 
implicate în implementarea intervențiilor:

(i) sunt informați cu privire la 
obligațiile care le revin ca urmare a 
acordării ajutorului și utilizează fie un 
sistem separat de contabilitate, fie o 
codificare contabilă adecvată pentru toate 
tranzacțiile aferente unei operațiuni;

(i) sunt informați cu privire la 
obligațiile care le revin ca urmare a 
acordării ajutorului și utilizează fie un 
sistem separat de contabilitate, fie o 
codificare contabilă adecvată pentru toate 
tranzacțiile aferente unei operațiuni;

(ii) cunosc cerințele privind furnizarea 
datelor către autoritatea de management și 
privind înregistrarea realizărilor și a 
rezultatelor;

(ii) cunosc cerințele privind furnizarea 
datelor către autoritatea de management și 
privind înregistrarea realizărilor și a 
rezultatelor;

(c) beneficiarii vizați primesc, prin 
mijloace electronice atunci când este 
oportun, lista cerințelor legale în materie de 
gestionare și standardele minime privind 
bunele condiții agricole și de mediu, 
stabilite în titlul III capitolul I secțiunea 2, 
care trebuie aplicate la nivel de fermă, 
precum și informații clare și precise cu 
privire la acestea;

(c) beneficiarii vizați primesc, prin 
mijloace electronice atunci când este 
oportun, lista cerințelor legale în materie de 
gestionare și standardele minime privind 
bunele condiții agricole și de mediu, 
stabilite în titlul III capitolul I secțiunea 2, 
care trebuie aplicate la nivel de fermă, 
precum și informații clare și precise cu 
privire la acestea;

(d) evaluarea ex ante menționată la (d) evaluarea ex ante menționată la 
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articolul 125 este în conformitate cu 
sistemul de evaluare și monitorizare, fiind 
acceptată și prezentată Comisiei;

articolul 125 este în conformitate cu 
sistemul de evaluare și monitorizare, fiind 
acceptată și prezentată Comisiei;

(e) este instituit planul de evaluare 
menționat la articolul 126, evaluarea ex 
post menționată la articolul respectiv este 
efectuată până la termenul prevăzut în 
prezentul regulament, asigurându-se că 
astfel de evaluări sunt în conformitate 
sistemul de monitorizare și evaluare și sunt 
transmise comitetului de monitorizare 
menționat la articolul 111 și Comisiei;

(e) este instituit planul de evaluare 
menționat la articolul 126, evaluarea ex 
post menționată la articolul respectiv este 
efectuată până la termenul prevăzut în 
prezentul regulament, asigurându-se că 
astfel de evaluări sunt în conformitate 
sistemul de monitorizare și evaluare și sunt 
transmise comitetului de monitorizare 
menționat la articolul 111 și Comisiei;

(f) comitetului de monitorizare dispune 
de informațiile și documentele necesare 
pentru monitorizarea implementării 
planului strategic PAC, având în vedere 
obiectivele și prioritățile specifice ale 
acestuia;

(f) comitetului de monitorizare dispune 
de informațiile și documentele necesare 
pentru monitorizarea implementării 
planului strategic PAC, având în vedere 
obiectivele și prioritățile specifice ale 
acestuia;

(g) raportul anual privind performanța 
este elaborat, inclusiv tabelele de 
monitorizare agregate, și, după consultarea 
comitetului de monitorizare, este transmis 
Comisiei;

(g) raportul de monitorizare a 
performanței este elaborat, inclusiv 
tabelele de monitorizare agregate, și, după 
consultarea comitetului de monitorizare, 
este transmis Comisiei;

(h) sunt luate măsuri subsecvente 
relevante privind observațiile Comisiei 
referitoare la rapoartele anuale privind 
performanța;

(h) sunt luate măsuri subsecvente 
relevante privind observațiile Comisiei 
referitoare la rapoartele privind 
performanța;

(i) înainte de autorizarea plăților, 
agenția de plăți primește toate informațiile 
necesare, în special în ceea ce privește 
procedurile aplicate și toate controalele 
efectuate în legătură cu intervențiile 
selectate pentru finanțare;

(i) înainte de autorizarea plăților, 
agenția de plăți primește toate informațiile 
necesare, în special în ceea ce privește 
procedurile aplicate și toate controalele 
efectuate în legătură cu intervențiile 
selectate pentru finanțare;

(j) beneficiarii altor intervenții 
finanțate din FEADR decât intervențiile 
legate de suprafață și de animale recunosc 
sprijinul financiar primit, inclusiv prin 
utilizarea adecvată a emblema Uniunii 
conform normelor prevăzute de Comisie în 
conformitate cu alineatul (5);

(j) beneficiarii altor intervenții 
finanțate din FEADR decât intervențiile 
legate de suprafață și de animale recunosc 
sprijinul financiar primit, inclusiv prin 
utilizarea adecvată a emblema Uniunii 
conform normelor prevăzute de Comisie în 
conformitate cu alineatul (5);

(k) se face publicitate în favoarea 
planului strategic PAC, inclusiv prin 
intermediul rețelei naționale PAC, prin 
informarea potențialilor beneficiari, a 
organizațiilor profesionale, a partenerilor 
economici și sociali, a organismelor 

(k) se face publicitate în favoarea 
planului strategic PAC, inclusiv prin 
intermediul rețelei naționale PAC, prin 
informarea potențialilor beneficiari, a 
organizațiilor profesionale, a partenerilor 
economici și sociali, a organismelor 
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implicate în promovarea egalității între 
bărbați și femei, precum și a organizațiilor 
neguvernamentale în cauză, inclusiv a 
organizațiilor de protecție a mediului, cu 
privire la posibilitățile oferite de planul 
strategic PAC și la normele privind accesul 
la finanțarea prin intermediul planului 
strategic PAC, precum și prin informarea 
beneficiarilor și a publicului larg cu privire 
la sprijinul acordat de Uniune pentru 
agricultură și dezvoltare rurală prin 
intermediul planului strategic PAC.

implicate în promovarea egalității între 
bărbați și femei, precum și a organizațiilor 
neguvernamentale în cauză, inclusiv a 
organizațiilor de protecție a mediului, cu 
privire la posibilitățile oferite de planul 
strategic PAC și la normele privind accesul 
la finanțarea prin intermediul planului 
strategic PAC, precum și prin informarea 
beneficiarilor și a publicului larg cu privire 
la sprijinul acordat de Uniune pentru 
agricultură și dezvoltare rurală prin 
intermediul planului strategic PAC.

3. Statul membru sau autoritatea de 
management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și să 
implementeze intervențiile din cadrul 
planului strategic PAC.

3. Statul membru sau autoritățile de 
management, sau, după caz, autoritățile 
regionale de management pot desemna 
unul sau mai multe organisme 
intermediare, inclusiv autorități locale, 
organisme de dezvoltare regională sau 
organizații neguvernamentale, care să 
gestioneze și să implementeze intervențiile 
din cadrul planului strategic PAC.

4. Atunci când o parte dintre sarcinile 
sale sunt delegate unui alt organism, 
autoritatea de management păstrează 
întreaga responsabilitate în ceea ce privește 
eficiența și corectitudinea gestionării și 
îndeplinirii sarcinilor respective. 
Autoritatea de management se asigură că 
sunt prevăzute dispoziții corespunzătoare 
care să permită celuilalt organism să obțină 
toate datele și informațiile necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor respective.

4. Atunci când o parte dintre sarcinile 
sale sunt delegate unui alt organism, 
autoritatea de management păstrează 
întreaga responsabilitate în ceea ce privește 
eficiența și corectitudinea gestionării și 
îndeplinirii sarcinilor respective. 
Autoritatea de management se asigură că 
sunt prevăzute dispoziții corespunzătoare 
care să permită celuilalt organism să obțină 
toate datele și informațiile necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor respective.

5. 5.

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de completare a prezentului regulament cu 
norme detaliate privind aplicarea cerințelor 
privind informarea, publicitatea și 
vizibilitatea menționate la alineatul (2) 
literele (j) și (k).

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de completare a prezentului regulament cu 
norme detaliate privind aplicarea cerințelor 
privind informarea, publicitatea și 
vizibilitatea menționate la alineatul (2) 
literele (j) și (k).

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 139 
alineatul (2).

Or. en
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