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ERATĂ
la raportul

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire 
a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele 
membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul 

european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportoare: Esther Herranz García
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Amendamentul 53 se citește după cum urmează:

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Pentru a se garanta că stabilirea 
țintelor de către statele membre și 
conceperea intervențiilor sunt adecvate și 
maximizează contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor PAC, este necesar ca strategia 
planurilor strategice PAC să se bazeze pe 
o analiză prealabilă a contextelor locale și 
pe o evaluare a nevoilor în raport cu 

(57) De asemenea, este important ca 
planurile strategice PAC să reflecte în 
mod adecvat modificările condițiilor din 
statele membre, structurilor (interne și 
externe) și situației pieței și, prin urmare, 
să poată fi adaptate în timp pentru a 
reflecta respectivele modificări.
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obiectivele PAC. 

Amendamentul 302 se citește după cum urmează:

Amendamentul 302

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor și/sau 
asociațiile acestora pot constitui un fond 
operațional. Fondul este finanțat prin:

1. Organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor și/sau 
asociațiile acestora pot constitui un fond 
operațional destinat finanțării 
programelor operaționale aprobate de 
statele membre. Fondul este finanțat prin 
contribuțiile organizației de producători 
sau ale asociației de organizații de 
producători și/sau ale partenerilor 
acestora, la care se adaugă asistența 
financiară prevăzută la articolul 46.

Amendamentul 547 se citește după cum urmează:

Amendamentul 547

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Din sumele prevăzute la alineatul 
(4a) din prezentul articol, cel puțin 5 % 
din cuantumurile prevăzute în anexa VII 
se rezervă pentru a sprijini plățile 
redistributive menționate la articolul 26.

Amendamentul 706 se citește după cum urmează:

Amendamentul 706

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolele 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
104 și 141 se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de șapte ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de șapte ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune 
prelungirii respective cu cel puțin trei luni 
înainte de încheierea fiecărei perioade.

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolele 4, 7, 11, 
12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 
94, 110, 120 și 141 se conferă Comisiei 
pentru o perioadă nedeterminată de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 715 se citește după cum urmează:

Amendamentul 715

Propunere de regulament
Articolul 141 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 141a
Rapoarte

Până la 31 decembrie 2025, Comisia 
Europeană prezintă un raport privind 
impactul pe care l-a avut PAC asupra 
regiunilor insulare, altele decât cele 
menționate la articolul 135. Raportul 
respectiv este însoțit de propuneri de 
adaptare a planurilor strategice pentru a 
ține seama de particularitățile acestor 
zone și pentru a îmbunătăți rezultatele 
preconizate, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

Ultimul rând al amendamentului 716 se citește după cum urmează:

Textul propus de Comisie

* Majoritatea indicatorilor de impact sunt deja * Rezultate indirecte. Datele *  Datele notificate anual pentru 
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colectați prin alte canale (statisticile europene, 
JRC, AEM...) și utilizate în cadrul altor acte 
legislative ale UE sau al ODD. Frecvența de 
colectare a datelor nu este întotdeauna anuală 
și ar putea exista 2/3 ani întârziere. Directiva 
privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

notificate în fiecare an de către 
statele membre pentru a monitoriza 
progresul către țintele stabilite în 
planurile strategice PAC. 

cheltuielile declarate.

**Sprijinul pentru grupurile 
operaționale din cadrul PEI intră 
sub incidența dispozițiilor privind 
cooperarea.

Amendamentul

* Majoritatea indicatorilor de impact sunt deja 
colectați prin alte canale (statisticile europene, 
JRC, AEM...) și utilizate în cadrul altor acte 
legislative ale UE sau al ODD. Frecvența de 
colectare a datelor nu este întotdeauna anuală 
și ar putea exista 2/3 ani întârziere. *ª Indicele 
polenizatorului va fi pus în aplicare după ce 
metodologia lor va fi instituită de Comisie ** 
Directiva privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor.

* Rezultate indirecte. Datele 
notificate în fiecare an de către 
statele membre pentru a monitoriza 
progresul către țintele stabilite în 
planurile strategice PAC. 

*  Datele notificate anual pentru 
cheltuielile declarate.

**Sprijinul pentru grupurile 
operaționale din cadrul PEI intră 
sub incidența dispozițiilor privind 
cooperarea.

(Privește toate versiunile lingvistice. Corectura din amendamentul 302 nu privește versiunea 
în limba IT. Corectura din amendamentul 715 nu privește versiunile în limbile CS, DE, EL, 
ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK și SV.)


