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Amendamentul 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 4 aprilie 
2017 referitoare la femei și rolul lor în 
zonele rurale,

Or. es

Amendamentul 22
John Stuart Agnew

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe 
statistice necesare pentru conceperea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor aferente, în special 
politica agricolă comună și politicile de 
mediu, de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea.

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
sistat întrucât nu constituie o utilizare 
judicioasă a banilor contribuabililor.

Or. en

Amendamentul 23
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 
necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor aferente, în special politica 
agricolă comună și politicile de mediu, de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea.

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 
necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor aferente, în special politica 
agricolă comună și politicile de mediu, de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea, precum și politicile 
privind terenurile și impactul acestor 
politici asupra femeilor care lucrează în 
exploatațiile agricole.

Or. es

Amendamentul 24
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 
necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor aferente, în special politica 
agricolă comună și politicile de mediu, de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea.

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 
necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor aferente, în special politica 
agricolă comună și politicile de mediu, de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea, precum și pentru 
participarea la atingerea obiectivelor de 
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dezvoltare durabilă (ODD).

Or. en

Amendamentul 25
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 
necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor aferente, în special politica 
agricolă comună și politicile de mediu, de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea.

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 
necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea, evaluarea și 
revizuirea politicilor aferente, în special 
politica agricolă comună și politicile de 
mediu, de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea.

Or. en

Amendamentul 26
Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 

(2) Programul anchetelor europene 
privind structura exploatațiilor agricole, 
care a fost derulat în cadrul Uniunii 
începând din anul 1966, ar trebui să fie 
derulat în continuare pentru examinarea 
tendințelor privind structura exploatațiilor 
agricole la nivelul Uniunii și pentru 
asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 
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necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor aferente, în special politica 
agricolă comună și politicile de mediu, de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea.

necesare pentru conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor aferente, în special politica 
agricolă comună și acțiunile pentru 
dezvoltarea rurală, politicile de mediu, de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea.

Or. it

Amendamentul 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În viitor, colectarea de date 
statistice referitoare la structura 
exploatațiilor agricole ar trebui să fie 
sincronizată cu ciclul de reformă a PAC, 
astfel încât să se dispună de informații 
actualizate pe tot parcursul procesului 
decizional.

Or. es

Amendamentul 28
John Stuart Agnew

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma unei evaluări 
internaționale a statisticilor agricole a fost 
elaborată Strategia globală pentru 
îmbunătățirea statisticilor agricole și 
rurale a Organizației pentru Alimentație 
și Agricultură (FAO), care a fost aprobată 
de către Comisia pentru statistică a 
Națiunilor Unite (UNSC) în 2010. 
Statisticile agricole europene ar trebui să 

eliminat
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urmeze, după caz, recomandările cuprinse 
în Strategia globală pentru îmbunătățirea 
statisticilor agricole și rurale, precum și 
pe cele din cadrul Programului mondial 
pentru recensământul agricol 2020 al 
FAO.

Or. en

Amendamentul 29
Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consecvența și compatibilitatea 
datelor, precum și uniformitatea 
formatelor de raportare a acestora, sunt 
cerințe esențiale pentru elaborarea 
statisticilor agricole europene, în special 
pentru eficiența proceselor de colectare, 
prelucrare și difuzare și pentru calitatea 
rezultatelor obținute.

Or. it

Amendamentul 30
Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Subliniază necesitatea de a selecta 
conținutul colectărilor de date statistice în 
mod funcțional în scopul de a dezvolta 
acțiuni specifice și mai bine orientate în 
ceea ce privește politica agricolă și 
dezvoltarea rurală, care țin seama, în mod 
prioritar, de nevoile producătorilor și ale 
consumatorilor din Uniunea Europeană.
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Or. it

Amendamentul 31
John Stuart Agnew

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ar trebui să se instituie un 
program de anchete cu scopuri multiple 
referitoare la exploatațiile agricole pentru 
următoarea decadă în vederea asigurării 
cadrului pentru statistici armonizate, 
comparabile și coerente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ar trebui să se instituie un program 
de anchete cu scopuri multiple referitoare 
la exploatațiile agricole pentru următoarea 
decadă în vederea asigurării cadrului 
pentru statistici armonizate, comparabile și 
coerente.

(4) Ar trebui să se instituie un program 
de anchete cu scopuri multiple referitoare 
la exploatațiile agricole pentru următoarea 
decadă în vederea asigurării cadrului 
pentru statistici armonizate, comparabile și 
coerente. Pentru evitarea crizelor în 
sectorul agricol, Comisia as trebui să 
coreleze datele statistice în domeniul 
agricol în vederea stabilirii unor prognoze 
în funcție de capacitatea de absorbție a 
pieței.

Or. ro

Amendamentul 33
John Stuart Agnew
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Strategia privind statisticile 
agricole în perspectiva anului 2020 și 
ulterior, care a fost elaborată de către 
Comitetul Sistemului Statistic European 
(CSSE) în noiembrie 2015 are în vedere 
adoptarea a două regulamente-cadru care 
acoperă toate aspectele statisticilor 
agricole, cu excepția conturilor 
economice pentru agricultură. Prezentul 
regulament privind statisticile integrate 
referitoare la ferme este unul dintre 
aceste regulamente-cadru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul armonizării și al 
comparabilității informațiilor privind 
structura exploatațiilor agricole și pentru 
îndeplinirea cerințelor actuale ale 
organizării unice a piețelor și, în special, 
ale sectorului fructelor și celui vitivinicol,
Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului7

ar trebui să fie integrat cu informațiile 
structurale de la nivelul exploatațiilor 
agricole începând din anul 2023. 
Regulamentul (CE) nr. 1337/2011 trebuie 
să fie ulterior abrogat.

(6) În scopul armonizării și al 
comparabilității informațiilor privind 
structura exploatațiilor agricole și pentru 
îndeplinirea cerințelor actuale ale 
organizării unice a piețelor și, în special, 
ale sectorului fructelor și celui vitivinicol, 
Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului7

ar trebui să fie integrat cu informațiile 
structurale de la nivelul exploatațiilor 
agricole începând din anul 2020. 
Regulamentul (CE) nr. 1337/2011 trebuie 
să fie ulterior abrogat.

__________________ __________________

7 Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

7 Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 13 decembrie 2011 referitor la 
statisticile europene privind culturile 
permanente și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 357/79 al 
Consiliului și a Directivei 2001/109/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 347, 30.12.2011, p. 7).

din 13 decembrie 2011 referitor la 
statisticile europene privind culturile
permanente și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 357/79 al 
Consiliului și a Directivei 2001/109/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 347, 30.12.2011, p. 7).

Or. en

Justificare

În vederea unei mai bune coordonări cu calendarul următoarei reforme a PAC și pentru a 
corela ciclul de zece ani al recensământului cu obiectivele de dezvoltare durabilă 2030.

Amendamentul 35
John Stuart Agnew

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este important să existe statistici 
comparabile din toate statele membre cu 
privire la structura exploatațiilor agricole 
pentru a stabili axa de dezvoltare a 
politicii agricole comune. Prin urmare, 
trebuie folosite, în măsura posibilului, 
clasificări standard și definiții comune 
pentru caracteristicile anchetei.

(7) Este practic imposibil să se obțină
statistici comparabile din toate statele 
membre cu privire la structura 
exploatațiilor agricole date fiind 
diferențele majore din structura și modul 
de administrare ale acestora la nivelul 
statelor membre. 

Or. en

Amendamentul 36
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este important să existe statistici 
comparabile din toate statele membre cu 
privire la structura exploatațiilor agricole 

(7) Este important să existe statistici 
comparabile din toate statele membre cu 
privire la structura exploatațiilor agricole 
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pentru a stabili axa de dezvoltare a politicii 
agricole comune. Prin urmare, trebuie 
folosite, în măsura posibilului, clasificări 
standard și definiții comune pentru 
caracteristicile anchetei.

pentru a stabili axa de dezvoltare a politicii 
agricole comune. Procesul de colectare a 
datelor și analiză statistică ar trebui să 
constituie un exercițiu de identificare a 
eforturilor în materie de politică care 
vizează asigurarea echității între statele, 
regiunile și fermierii din întreaga Uniune.
Prin urmare, trebuie folosite, în măsura 
posibilului, clasificări standard și definiții 
comune pentru caracteristicile anchetei.

Or. en

Amendamentul 37
Georgios Epitideios

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este important să existe statistici 
comparabile din toate statele membre cu 
privire la structura exploatațiilor agricole 
pentru a stabili axa de dezvoltare a 
politicii agricole comune. Prin urmare, 
trebuie folosite, în măsura posibilului, 
clasificări standard și definiții comune 
pentru caracteristicile anchetei.

(7) Este important să existe statistici 
comparabile din toate statele membre cu 
privire la structura exploatațiilor agricole 
pentru a maximiza eficacitatea politicii 
agricole care este pusă în aplicare. Prin 
urmare, trebuie folosite, în măsura 
posibilului, clasificări standard și definiții 
comune pentru caracteristicile anchetei.

Or. el

Amendamentul 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a.) Consecvența și comparabilitatea 
datelor, precum și uniformitatea 
formatelor de raportare a acestora, sunt 
cerințe esențiale pentru elaborarea 
statisticilor agricole europene, în special 
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pentru a asigura eficiența proceselor de 
colectare, prelucrare și difuzare și pentru 
a garanta calitatea rezultatelor obținute.

Or. it

Amendamentul 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre în care perioadele 
alocate muncii pe câmp în scopul 
anchetei referitoare la anul 2020 coincid 
cu lucrările planificate pentru 
recensământul decenal al populației pot 
devansa cu un an ancheta din 
agricultură, în vederea reducerii sarcinii 
grele pe care o presupune elaborarea 
acestor două recensăminte.

Or. es

Amendamentul 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se evita împovărarea 
inutilă a exploatațiilor agricole și a 
administrațiilor naționale, ar trebui să se 
stabilească praguri care să excludă unitățile 
de observare nerelevante din cadrul 
entităților de bază cu privire la care se 
colectează statistici.

(9) La punerea în aplicare a 
prezentului regulament, este important a 
se evita împovorarea inutilă, inclusiv cu 
costuri, a exploatațiilor agricole și a 
administrațiilor naționale. În acest sens, ar 
trebui să se stabilească praguri care să 
excludă unitățile de observare nerelevante 
din cadrul entităților de bază cu privire la 
care se colectează statistici.

Or. en
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Amendamentul 41
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se evita împovărarea 
inutilă a exploatațiilor agricole și a 
administrațiilor naționale, ar trebui să se 
stabilească praguri care să excludă unitățile 
de observare nerelevante din cadrul 
entităților de bază cu privire la care se 
colectează statistici.

(9) Pentru a se evita împovărarea 
inutilă a exploatațiilor agricole și a 
administrațiilor naționale, ar trebui să se 
stabilească praguri care să excludă unitățile 
de observare nerelevante din cadrul 
entităților de bază cu privire la care se 
colectează statistici. În același timp, este 
important ca, dacă se dorește instituirea 
de acțiuni politice eficace pentru 
sprijinirea și menținerea structurilor 
exploatațiilor de mici dimensiuni, să fie 
solicitate și date referitoare la 
dimensiunea fermelor incluse în cohortă.

Or. en

Amendamentul 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a.) Este esențial să se reducă la 
minimum sarcinile administrative ale 
micro-întreprinderilor și ale IMM-urilor, 
care s-ar putea să nu dispună de resursele 
esențiale și organizaționale pentru a face 
față colectărilor de date frecvente și prea 
detaliate.

Or. it
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Amendamentul 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 
Institutele Naționale de Statistică (INS) și 
alte autorități naționale ar trebui să aibă 
acces la datele administrative, în măsura în 
care aceste date sunt necesare pentru 
dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 
statistici europene.

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 
Institutele Naționale de Statistică (INS) și 
alte autorități naționale ar trebui să aibă 
acces la datele administrative, în măsura în 
care aceste date sunt necesare pentru 
dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 
statistici europene. INS-urile și alte 
autorități ale statelor membre trebuie să 
ofere toate instrumentele, astfel încât 
costul colectării datelor să nu fie suportat 
numai de respondenți. Autoritățile trebuie 
să faciliteze colectarea datelor la 
domiciliul respondentului, prin 
intermediul personalului de specialitate 
din administrațiile publice. 

Or. es

Amendamentul 44
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 
Institutele Naționale de Statistică (INS) și 
alte autorități naționale ar trebui să aibă 
acces la datele administrative, în măsura în 
care aceste date sunt necesare pentru 
dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 
statistici europene.

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 
Institutele Naționale de Statistică (INS) și 
alte autorități naționale ar trebui să aibă 
acces la datele administrative, în măsura în 
care aceste date sunt necesare pentru 
dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 
statistici europene. Pentru a colecta aceste 
date, INS și alte autorități naționale nu 
pot în niciun caz să recurgă la mijloace 
disproporționate, cum ar fi introducerea 
unor amenzi pentru fermierii care nu sunt 
pregătiți să contribuie la o anchetă.
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Or. nl

Amendamentul 45
Georgios Epitideios

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 
Institutele Naționale de Statistică (INS) și 
alte autorități naționale ar trebui să aibă 
acces la datele administrative, în măsura în 
care aceste date sunt necesare pentru 
dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 
statistici europene.

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 
Institutele Naționale de Statistică (INS) și 
alte autorități naționale ar trebui să aibă 
acces, cu acordul autorității competente,
la datele administrative, în măsura în care 
aceste date sunt necesare pentru 
dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 
statistici europene.

Or. el

Amendamentul 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre sau autoritățile 
naționale competente urmăresc 
simplificarea la maximum a colectării de 
date statistice referitoare la exploatațiile 
agricole. Ar trebui promovată utilizarea 
de soluții digitale în acest sens.

Or. en

Amendamentul 47
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În scopul asigurării flexibilității 
Sistemului european de statistici agricole, 
precum și al simplificării și modernizării 
statisticilor agricole, variabilele care 
urmează a fi colectate ar trebui să fie 
repartizate în diferite grupuri de colectare 
(date de bază și module) care diferă sub 
aspectul frecvenței sau al 
reprezentativității, ori al ambelor elemente.

(12) În scopul asigurării flexibilității 
Sistemului european de statistici agricole, 
precum și al simplificării și modernizării 
statisticilor agricole, variabilele care 
urmează a fi colectate ar trebui să fie 
repartizate în diferite grupuri de colectare 
(date de bază și module) care diferă sub 
aspectul frecvenței sau al 
reprezentativității, ori al ambelor elemente. 
Statele membre nu pot obliga fermierii 
prin mijloace disproporționate, cum ar fi 
amenzile, să participe la anchete pentru a 
asigura reprezentativitatea acestora.

Or. nl

AmendamentulAmendamentul 48
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În scopul asigurării flexibilității 
Sistemului european de statistici agricole, 
precum și al simplificării și modernizării 
statisticilor agricole, variabilele care 
urmează a fi colectate ar trebui să fie 
repartizate în diferite grupuri de colectare 
(date de bază și module) care diferă sub 
aspectul frecvenței sau al 
reprezentativității, ori al ambelor elemente.

(12) În scopul asigurării flexibilității 
Sistemului european de statistici agricole, 
precum și al simplificării și modernizării 
statisticilor agricole, variabilele care 
urmează a fi colectate ar trebui să fie
repartizate în diferite grupuri de colectare 
(date de bază și module) care diferă sub 
aspectul frecvenței sau al 
reprezentativității, ori al ambelor elemente.
Sistemul european de statistici agricole ar 
trebui să țină cont de evoluțiile digitale 
actuale în determinarea instrumentelor și 
metodelor de colectare a datelor statistice.

Or. ro

Amendamentul 49
Georgios Epitideios
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Colectarea de informații cu privire 
la utilizarea nutrienților și a apei și cu 
privire la metodele de producție agricolă 
aplicate la nivelul exploatațiilor agricole, ar 
trebui să fie îmbunătățită pentru a se obține 
statistici suplimentare pentru elaborarea 
politicii de agromediu și îmbunătățirea 
calității indicatorilor de agromediu.

(13) Colectarea de informații cu privire 
la utilizarea nutrienților și a apei și cu 
privire la metodele de producție agricolă 
aplicate la nivelul exploatațiilor agricole, ar 
trebui să fie îmbunătățită pentru a se obține 
statistici suplimentare și mai precise pentru 
elaborarea politicii de agromediu și 
îmbunătățirea calității indicatorilor de 
agromediu.

Or. el

Amendamentul 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Întrucât trebuie îmbunătățită 
colectarea de informații cu privire la 
schimbările destinației terenurilor, la 
schimbările referitoare la exploatanții 
acestora, la terenurile agricole 
expropriate pentru construirea 
infrastructurii și la facilitarea accesului la 
terenuri pentru persoanele care doresc să 
desfășoare activități agricole sau care au 
nevoie de mai mult teren pentru 
extinderea exploatațiilor mici.

Or. es

Amendamentul 51
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Colectarea de informații 
referitoare la tinerii fermieri sau la 
fermierii care își încep activitatea agricolă 
ar trebui îmbunătățită în vederea 
furnizării de informații mai bune 
destinate politicilor agricole care vizează 
noile provocări precum reînnoirea 
generațiilor și depopularea zonelor rurale.

Or. en

Amendamentul 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Întrucât trebuie îmbunătățită 
colectarea de informații cu privire la 
dificultățile întâmpinate de tineri pentru a 
desfășura activități agricole și la măsura 
în care aceștia rămân implicați în 
respectivele activități.

Or. es

Amendamentul 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) Întrucât trebuie să se dispună de 
date defalcate pe sexe pentru a determina 
impactul politicilor europene asupra 
agricultoarelor.

Or. es
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Amendamentul 54
Georgios Epitideios

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Comisia va respecta 
confidențialitatea datelor transmise în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului9. Ar trebui asigurată protecția 
necesară a confidențialității datelor, printre
altele, prin limitarea utilizării parametrilor 
de localizare la analiza spațială a 
informațiilor și printr-o agregare 
corespunzătoare în momentul publicării 
statisticilor. Acesta este motivul pentru 
care ar trebui să se dezvolte o metodă 
armonizată pentru protejarea 
confidențialității și a aspectelor calitative 
ale difuzării datelor.

(15) Comisia va respecta 
confidențialitatea datelor transmise în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului9. Ar trebui asigurată protecția 
necesară a confidențialității datelor, printre 
altele, prin limitarea utilizării parametrilor 
de localizare la analiza spațială a 
informațiilor și printr-o agregare 
corespunzătoare în momentul publicării 
statisticilor. Acesta este motivul pentru 
care ar trebui să se dezvolte o metodă 
armonizată pentru protejarea 
confidențialității și a aspectelor calitative 
ale difuzării datelor. Stabilirea clară a 
persoanelor care vor gestiona informațiile 
confidențiale ale procedurilor care vor 
asigura protecția confidențialității și 
definirea părților terțe care vor avea 
dreptul de a solicita informațiile de mai 
sus reprezintă condițiile prealabile 
fundamentale pentru protejarea 
confidențialității.

__________________ __________________

9 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților

9 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
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Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164). Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

Or. el

Amendamentul 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Aspectele economice ale 
prezentului regulament trebuie revizuite 
pentru perioada post-2020 ținând seama 
de noul CFM și de alte modificări 
relevante aduse instrumentelor UE. Pe 
baza acestor revizuiri, Comisia ar trebui 
să propună modificarea corespunzătoare 
a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 
prevede un cadru de referință pentru 
statisticile europene și impune statelor 
membre să respecte principiile statistice și 
criteriile de calitate specificate în 
regulamentul respectiv. Rapoartele privind 
calitatea sunt esențiale pentru evaluarea, 
îmbunătățirea și comunicarea cu privire la 
calitatea statisticilor europene. CSSE a 
aprobat un standard al Sistemului statistic 
european (SSE) pentru structura 
rapoartelor privind calitatea, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acest 

(22) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 
prevede un cadru de referință pentru 
statisticile europene și cere statelor 
membre să respecte principiile statistice și 
criteriile de calitate specificate în 
regulamentul respectiv. Rapoartele privind 
calitatea sunt esențiale pentru evaluarea, 
îmbunătățirea și comunicarea cu privire la 
calitatea statisticilor europene. CSSE a 
aprobat un standard al Sistemului statistic 
european (SSE) pentru structura 
rapoartelor privind calitatea, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acest 
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standard al SSE ar trebui să contribuie la 
armonizarea raportării privind calitatea în 
temeiul prezentului regulament.

standard al SSE ar trebui să contribuie la 
armonizarea raportării privind calitatea în 
temeiul prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se atribuie competențe de executare în 
ceea ce privește precizarea descrierilor 
caracteristicilor enumerate în anexa III și a 
elementelor tehnice ale datelor care vor fi 
furnizate, definirea informațiilor care vor fi 
furnizate ad-hoc, precum și prezentarea 
modalităților și a conținutului rapoartelor 
privind calitatea. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului14

din 16 februarie 2011.

(24) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se atribuie competențe de executare în 
ceea ce privește precizarea descrierilor 
caracteristicilor enumerate în anexa III și a 
elementelor tehnice ale datelor care vor fi 
furnizate, definirea informațiilor care vor fi 
furnizate ad-hoc, precum și prezentarea 
modalităților și a conținutului rapoartelor 
privind calitatea. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului14

din 16 februarie 2011 și să țină seama de 
aspecte precum sarcina administrativă și 
costurile pe care le presupune pentru 
exploatațiile agricole și pentru statele 
membre.

__________________ __________________

14 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului european și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

14 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului european și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 58
Georgios Epitideios

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se atribuie competențe de executare în 
ceea ce privește precizarea descrierilor 
caracteristicilor enumerate în anexa III și a 
elementelor tehnice ale datelor care vor fi 
furnizate, definirea informațiilor care vor fi 
furnizate ad-hoc, precum și prezentarea 
modalităților și a conținutului rapoartelor 
privind calitatea. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului14

din 16 februarie 2011.

(24) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se atribuie competențe de executare în 
ceea ce privește precizarea descrierilor 
caracteristicilor enumerate în anexa III și a 
elementelor tehnice ale datelor care vor fi 
furnizate, definirea informațiilor care vor fi 
furnizate ad-hoc, precum și prezentarea 
modalităților și a conținutului rapoartelor 
privind calitatea. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului14

din 16 februarie 2011. În acest moment, 
trebuie să se sublinieze necesitatea unei 
cooperări între Comisie și autoritățile 
competente ale statelor membre.

__________________ __________________

14 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului european și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

14 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului european și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. el

Amendamentul 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a ține cont de cerințele 
emergente de date, care apar în principal ca 
urmare a unor noi evoluții în agricultură, a 
revizuirii legislației și a modificării 
priorităților de politică, competența de a 
adopta acte în temeiul articolului 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
în ceea ce privește modificarea temelor 
detaliate prezentate în anexa IV. Pentru a 
asigura compatibilitatea și a facilita 
utilizarea altor surse de date, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificarea caracteristicilor enumerate în 
anexa III. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, iar respectivele 
consultări să se efectueze în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 201615. În special, 
în vederea asigurării egalității de 
participare la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul ar trebui 
să primească toate documentele în același 
timp cu experții din statele membre, iar 
experții acestor instituții ar trebui să aibă 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei care 
pregătesc actele delegate.

(25) Pentru a ține cont de cerințele 
emergente de date, care apar în principal ca 
urmare a unor noi evoluții în agricultură, a 
revizuirii legislației și a modificării 
priorităților de politică, competența de a 
adopta acte în temeiul articolului 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
în ceea ce privește modificarea temelor 
detaliate prezentate în anexa IV. Pentru a 
asigura compatibilitatea și a facilita 
utilizarea altor surse de date, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificarea caracteristicilor enumerate în 
anexa III. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, iar respectivele 
consultări să se efectueze în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 201615. În special, 
în vederea asigurării egalității de 
participare la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul ar trebui 
să primească toate documentele în același 
timp cu experții din statele membre, iar 
experții acestor instituții ar trebui să aibă 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei care 
pregătesc actele delegate. În exercitarea 
acestei competențe, Comisia ține seama de 
aspecte precum sarcina administrativă și 
costurile pe care le presupune pentru 
exploatațiile agricole și pentru statele 
membre.

__________________ __________________

15 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 15 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 60
John Stuart Agnew

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru statistici europene la nivelul
exploatațiilor agricole și prevede 
integrarea informațiilor cu privire la 
structură cu cele privind metodele de 
producție, măsurile de dezvoltare rurală, 
aspectele de agromediu și alte informații 
conexe.

Programul de anchete europene privind 
structura exploatațiilor agricole este 
sistat. Prezentul regulament abrogă 
Regulamentul (CE) nr. 1166/20081a. 

________________

1a Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind anchetele 
structurale în agricultură și ancheta 
privind metodele de producție agricolă și 
de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 571/88 al Consiliului (JO L 321, 
1.12.2008, p. 14).

Or. en

Amendamentul 61
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 - paragraful 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „exploatație agricolă” („fermă”) 
înseamnă o singură unitate, atât din punct 
de vedere tehnic, cât și economic, cu o 
gestiune unică și care desfășoară, pe 
teritoriul economic al Uniunii, activități 
economice în agricultură în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, 
încadrate în grupele A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 sau în „menținerea 

(a) „exploatație agricolă” („fermă”) 
înseamnă o singură unitate, atât din punct 
de vedere tehnic, cât și economic, cu o 
gestiune unică și care desfășoară, pe 
teritoriul economic al Uniunii, activități 
economice în agricultură în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, 
încadrate în grupele A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 sau în „menținerea 
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terenurilor agricole în bune condiții 
agricole și de mediu” din cadrul grupei 
A.01.6, fie ca activitate primară, fie ca 
activitate secundară. Referitor la activitățile 
din clasa A.01.49, sunt incluse doar 
activitățile „Creșterea și reproducerea 
animalelor semidomestice sau a altor 
animale vii” (cu excepția creșterii 
insectelor) și „Apicultura și producerea de 
miere și de ceară de albine”;

terenurilor agricole în bune condiții 
agricole și de mediu” din cadrul 
grupei A.01.6, fie ca activitate primară, fie 
ca activitate secundară. Referitor la 
activitățile din clasa A.01.49, sunt incluse 
doar activitățile „Creșterea și reproducerea 
animalelor semidomestice sau a altor 
animale vii” (cu excepția creșterii 
insectelor) și „Apicultura și producerea de 
miere și de ceară de albine”; este necesar 
să se poate distinge între exploatațiile 
agricole aflate în proprietate 
transnațională, fie în cadrul Uniunii, 
întinzându-se pe teritoriul a două sau mai 
multe state membre, fie în afara 
frontierelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 62
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „exploatație agricolă” („fermă”)
înseamnă o singură unitate, atât din punct 
de vedere tehnic, cât și economic, cu o 
gestiune unică și care desfășoară, pe 
teritoriul economic al Uniunii, activități 
economice în agricultură în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, 
încadrate în grupele A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 sau în „menținerea 
terenurilor agricole în bune condiții 
agricole și de mediu” din cadrul grupei 
A.01.6, fie ca activitate primară, fie ca 
activitate secundară. Referitor la activitățile 
din clasa A.01.49, sunt incluse doar 
activitățile „Creșterea și reproducerea 
animalelor semidomestice sau a altor 
animale vii” (cu excepția creșterii 
insectelor) și „Apicultura și producerea de 

(a) „exploatație agricolă” înseamnă o 
singură unitate, atât din punct de vedere 
tehnic, cât și economic, cu o gestiune unică 
și care desfășoară, pe teritoriul economic al 
Uniunii, activități economice în agricultură 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1893/2006, încadrate în grupele A.01.1, 
A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 sau în 
„menținerea terenurilor agricole în bune 
condiții agricole și de mediu” din cadrul 
grupei A.01.6, fie ca activitate primară, fie 
ca activitate secundară. Referitor la 
activitățile din clasa A.01.49, sunt incluse 
doar activitățile „Creșterea și reproducerea 
animalelor semidomestice sau a altor 
animale vii” (cu excepția creșterii 
insectelor) și „Apicultura și producerea de 
miere și de ceară de albine”;
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miere și de ceară de albine”;

Or. fr

Justificare

Cuvântul „fermă” este legat de noțiunea de „arendare”; nu trebuie utilizat cuvântul „fermă” 
pentru a exprima ideea de „exploatație agricolă” în limba franceză.

Amendamentul 63
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a respecta aceste cerințe, 
statele membre furnizează date 
reprezentative pentru exploatațiile agricole 
și unitățile agricole de terenuri comune 
care respectă cel puțin unul dintre pragurile 
fizice din anexa II în ceea ce privește 
dimensiunea terenului agricol sau numărul 
de animale.

2. Pentru a respecta aceste cerințe, 
statele membre furnizează date 
reprezentative pentru exploatațiile agricole 
și unitățile agricole de terenuri comune 
care respectă cel puțin unul dintre pragurile 
fizice din anexa II în ceea ce privește 
dimensiunea terenului agricol sau numărul 
de animale. Atunci când colectează aceste 
date, statele membre nu pot în niciun caz 
să recurgă la măsuri disproporționate, 
cum ar fi introducerea de amenzi, pentru 
a obține gradul dorit de reprezentativitate.

Or. nl

Amendamentul 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care cadrul de anchetă 
principal prevăzut la alineatul (2) nu 
reprezintă 98 % din suprafața agricolă 
utilizată și 98 % din unitățile vită mare, 
statele membre extind cadrul, stabilind 

4. În cazul în care cadrul de anchetă 
principal prevăzut la alineatul (2) nu 
reprezintă 98 % din suprafața agricolă 
utilizată și 98 % din unitățile vită mare, 
statele membre pot extinde cadrul, 
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praguri mai mici decât cele prevăzute la 
alineatul (2) sau stabilind praguri 
suplimentare, ori adoptă ambele variante.

stabilind praguri mai mici decât cele 
prevăzute la alineatul (2) sau stabilind 
praguri suplimentare, ori adoptă ambele 
variante.

Or. fr

Amendamentul 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Pentru a înțelege mai bine situația 
femeilor în activitățile agricole și pentru a 
defini mai bine măsurile politice, datele 
vor fi defalcate pe sexe.

Or. es

Amendamentul 66
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre colectează și 
furnizează date structurale de bază („date 
de bază”) legate de exploatațiile agricole 
menționate la alineatele (2) și (3) din 
articolul 3 pentru anii de referință ai 
anchetei 2020, 2023 și 2026, astfel cum 
sunt enumerate în anexa III. Datele de bază 
pentru anul de referință al anchetei 2020 se
colectează sub forma unui recensământ.

1. Statele membre colectează și 
furnizează date structurale de bază („date 
de bază”) legate de exploatațiile agricole 
menționate la alineatele (2) și (3) din 
articolul 3 pentru anii de referință ai 
anchetei 2020, 2023 și 2026, astfel cum 
sunt enumerate în anexa III. Datele de bază 
pentru anul de referință al anchetei 2020 se 
colectează sub forma unui recensământ. 
Datele din cererile anuale, astfel cum au 
fost verificate de IACS sunt, de asemenea, 
considerate drept surse de date.
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Or. en

Justificare

IACS = sistemul integrat de administrare și control: bazat pe datele completate în cererile 
depuse de beneficiarii PAC, aceste date fiind verificate cu zone de referință și în cadrul 
propriului sistem, astfel încât datele ce urmează să fie utilizate sunt verificate și nu se 
bazează exclusiv pe declarațiile solicitanților.

Amendamentul 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a.

Datele care rezultă din plățile efectuate 
pentru ajutoarele acordate în cadrul PAC

Prin intermediul organismelor care 
gestionează plățile din Fondul european 
de garantare agricolă (FEGA) și din 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), statele 
membre colectează informațiile 
administrative care rezultă din acțiunile 
de acordare a ajutoarelor directe, în 
scopul de a efectua o evaluare corectă a 
instrumentelor utilizate și de a oferi o 
bază viitoarelor decizii politice.

Organismele care gestionează plățile din 
FEGA și FEADR în fiecare stat membru:

a) efectuează prelucrarea statistică a 
informațiilor referitoare la plăți, prin 
agregarea datelor privind volumul 
ajutorului, suprafața interesată și 
numărul de beneficiari pentru fiecare 
regiune în funcție de tipul măsurilor și de 
nivelul ajutoarelor primite;

b) comunică aceste rezultate agregate 
serviciilor de statistică ale statelor 
membre și Comisiei.

Or. it



AM\1127455RO.docxx 29/51 PE606.020v01-00

RO

Justificare

Informațiile care rezultă din plățile efectuate pentru ajutoarele acordate în cadrul PAC 
reprezintă o sursă statistică valoroasă, care în prezent este puțin utilizată și a cărei 
exploatare ar implica un cost suplimentar minim.

Amendamentul 68
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Datele privind exploatațiile agricole 
din extinderea cadrului pot fi colectate prin 
efectuarea unor anchete prin sondaj. În 
acest caz, statele membre se asigură că 
rezultatele ponderate ale anchetelor sunt 
reprezentative din punct de vedere statistic 
pentru exploatațiile agricole din cadrul 
fiecărei regiuni și că sunt destinate să 
îndeplinească cerințele de precizie 
prevăzute în anexa V.

2. Datele privind exploatațiile agricole 
din extinderea cadrului pot fi colectate prin 
efectuarea unor anchete prin sondaj. În 
acest caz, statele membre se asigură că 
rezultatele ponderate ale anchetelor sunt 
reprezentative din punct de vedere statistic 
pentru exploatațiile agricole din cadrul 
fiecărei regiuni și că sunt destinate să 
îndeplinească cerințele de precizie 
prevăzute în anexa V. Atunci când 
colectează aceste date, statele membre nu 
pot în niciun caz să recurgă la măsuri 
disproporționate, cum ar fi introducerea 
de amenzi, pentru a obține gradul dorit de 
reprezentativitate.

Or. nl

Amendamentul 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) modulul „Femei în activitățile 
agricole” pentru anii 2020, 2023 și 2026; 

Or. es
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Amendamentul 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) modulul „Nivelul de îndatorare al 
exploatațiilor agricole” pentru anii 2020 și 
2026;

Or. es

Amendamentul 71
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 1 - litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) modulul „Proprietarul capitalului 
exploatației agricole”.

Or. en

Justificare

Cu alte cuvinte, proprietarul capitalului exploatației agricole / propriété du capital
d’exploitation

Amendamentul 72
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 1 - litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) modulul „Proprietarul activelor 
fixe, clasificate în suprafețe arabile și 
pășuni, plantații/ culturi permanente și 
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imobile”.

Or. en

Amendamentul 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru anii 2023 și 2026, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 16 cu privire la 
modificări ale temelor detaliate enumerate 
în anexa IV. În exercitarea competenței 
sale, Comisia se asigură de faptul că astfel 
de acte delegate nu impun o sarcină sau 
costuri suplimentare semnificative statelor 
membre sau respondenților, și că se 
modifică, prin acte delegate, maximum 25 
% din temele detaliate enumerate în anexa 
IV, rotunjit la cel mai apropiat număr 
întreg, pentru fiecare modul.

3. Pentru anii 2023 și 2026, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 16 cu privire la 
modificări ale temelor detaliate enumerate 
în anexa IV. În exercitarea competenței 
sale, Comisia se asigură de faptul că astfel 
de acte delegate nu impun o sarcină sau 
costuri suplimentare semnificative statelor 
membre sau respondenților, că oferă o 
justificare deplină în acest sens, și că se 
modifică, prin acte delegate, maximum 
25 % din temele detaliate enumerate în 
anexa IV, rotunjit la cel mai apropiat 
număr întreg, pentru fiecare modul.

Or. en

Amendamentul 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare cu scopul 
de a preciza informațiile care vor fi 
furnizate ad-hoc, furnizând:

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare cu scopul 
de a preciza informațiile care vor fi 
furnizate ad-hoc, dacă astfel de informații 
sunt considerate necesare, furnizând:

Or. en
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Amendamentul 75
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă a caracteristicilor care nu 
depășește 40 de variabile care vor fi 
transmise Comisiei (Eurostat) și a unităților 
de măsură aferente;

(a) o listă a caracteristicilor care nu 
depășește 40 de variabile și motivarea 
nevoilor statistice suplimentare în cauză, 
care vor fi transmise Comisiei (Eurostat) și 
a unităților de măsură aferente;

Or. en

Amendamentul 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 17 alineatul (2) cel târziu cu 12 
luni înainte de începutul anului de referință 
al anchetei.

2. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 17 alineatul (2) cel târziu cu 
12 luni înainte de începutul anului de 
referință al anchetei. La elaborarea unor 
astfel de acte de punere în aplicare sunt 
avute în vedere posibilele costuri și sarcini 
administrative suplimentare pentru 
exploatațiile agricole și statele membre.

Or. en

Amendamentul 77
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 - paragraful 1 - litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Pentru toate celelalte caracteristici, 
fiecare stat membru stabilește o zi de 
referință comună în anul de referință al 
anchetei.

(f) Pentru toate celelalte caracteristici, 
fiecare stat membru stabilește o zi de 
referință comună în anul de referință al 
anchetei. Acestea sunt corelate cu 
termenul pentru declararea suprafețelor 
în cererea IACS.

Or. en

Amendamentul 78
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Comisia asigură respectarea 
acelorași standarde de calitate și 
transparență la colectarea și publicarea 
acestor date statistice.

Or. en

Amendamentul 79
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia asigură colaționarea și 
publicarea promptă a datelor primite. 
Aceste date sunt prezentate într-un mod 
care include o defalcare a statisticilor 
relevante în funcție de statul membru, 
precum și tendințe generale.

Or. en
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Amendamentul 80
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Datele și statisticile colaționate 
sunt publicate și puse la dispoziție într-un 
mod transparent factorilor de decizie 
politică și publicului deopotrivă.

Or. en

Amendamentul 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Pentru colectarea datelor ad-hoc 
prevăzute la articolul 9, Uniunea poate 
acorda granturi institutelor naționale de 
statistică și altor autorități naționale 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 pentru 
acoperirea costurilor aferente punerii în 
aplicare a unei colectări de date ad-hoc. 
Această contribuție financiară a Uniunii nu 
depășește 90 % din costurile eligibile.

6. Pentru colectarea datelor ad-hoc 
prevăzute la articolul 9, Uniunea acordă
granturi institutelor naționale de statistică 
și altor autorități naționale prevăzute la 
articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 223/2009 pentru acoperirea 
costurilor aferente punerii în aplicare a 
unei colectări de date ad-hoc. Această 
contribuție financiară a Uniunii nu 
depășește 90 % din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) poate efectua 
anchete, inclusiv inspecții și controale la 

eliminat



AM\1127455RO.docxx 35/51 PE606.020v01-00

RO

fața locului în ceea ce privește operatorii 
economici vizați direct sau indirect de 
această finanțare, în conformitate cu 
procedurile prevăzute de Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului22 și de Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/9623 al 
Consiliului, pentru a stabili dacă a avut 
loc o fraudă, un act de corupție sau orice 
altă activitate ilegală care afectează 
interesele financiare ale Uniunii în 
legătură cu un acord de grant sau cu o 
decizie de acordare a unui grant sau cu 
un contract finanțat direct sau indirect în 
contextul prezentului regulament.

__________________

22 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 
privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului 
(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului 
(JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

23 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în 
scopul protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva 
fraudei și a altor abateri (JO L 292, 
15.11.1996, p. 2).

Or. fr

Amendamentul 83
Georgios Epitideios

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Acordurile de cooperare cu țări 4. Acordurile de cooperare cu țări 
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terțe și cu organizații internaționale, 
precum și acordurile de grant și deciziile de 
acordare a unui grant rezultate din punerea 
în aplicare a prezentului regulament 
împuternicesc în mod expres Comisia, 
Curtea de Conturi și OLAF să efectueze 
astfel de audituri, controale și inspecții la 
fața locului.

terțe și cu organizații internaționale, 
precum și acordurile de grant și deciziile de 
acordare a unui grant rezultate din punerea 
în aplicare a prezentului regulament 
împuternicesc în mod expres Comisia, 
Curtea de Conturi și OLAF să efectueze 
astfel de audituri, controale și inspecții la 
fața locului. În plus, Comisia este 
împuternicită să se asigure că acordurile 
cu țările terțe privind produsele agricole și 
cele de origine animală prevăd controale 
detaliate în ceea ce privește cultivarea 
corectă a produselor agricole și o dietă 
sănătoasă, precum și examinarea 
animalelor și a produselor pe care acestea 
le furnizează. Acest lucru este necesar 
pentru a se evita crearea de concurență 
neloială în detrimentul producătorilor din 
statele membre ale UE. 

Or. el

Amendamentul 84
Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 5 alineatul 
(6) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă 
Comisiei pe o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu [Oficiul pentru 
publicații: vă rugăm să introduceți data 
exactă a intrării în vigoare a 
regulamentului].

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 5 alineatul 
(6) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani
începând cu [Oficiul pentru publicații: vă 
rugăm să introduceți data exactă a intrării 
în vigoare a regulamentului].

Or. it

Justificare

Competența Comisiei Europene de a adopta acte delegate ar trebui să fie conferită pentru o 
perioadă definită de timp.
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Amendamentul 85
Georgios Epitideios

Propunere de regulament
Articolul 16 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 5 alineatul (6) și la 
articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
începând din ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară precizată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 5 alineatul (6) și la 
articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu, la cererea unui stat membru. 
O decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte 
începând din ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară precizată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Or. el

Amendamentul 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 5 alineatele (1) și (5), articolul 6 
alineatul (1), articolul 7 alineatul (1), 
articolul 8 alineatul (2), articolul 12 
alineatul (1), articolul 13 alineatul (4) și 
articolul 14 alineatul (1), trimiterea la 
ancheta pentru anul 2020 va fi înlocuită 
cu o trimitere la ancheta pentru anul 2019 
în cazul Spaniei, al Greciei și al 
Portugaliei.

Or. es
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Amendamentul 87
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Anexa I - Coeficienții unităților vită mare - Secțiunea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ecvidee Sub un an 0,400

Între unu și mai puțin de 
doi ani

0,700

Doi ani și peste 1,000

Or. en

Amendamentul 88
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Anexa I - Coeficienții unităților vită mare - Păsări de curte - rândul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prepelițe

Or. en

Amendamentul 89
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa II – Lista pragurilor fizice - rândul 1

Textul propus de Comisie

Suprafața agricolă utilizată 5 ha

Amendamentul

Suprafața agricolă utilizată 1 ha

Or. en

Justificare

Coborând pragul la 1 ha, crește terenul disponibil pentru agricultură întrucât drepturile de 
utilizare nu vor bloca activitățile agricole. (Activitățile neagricole pot bloca suprafețe de 
teren care, altfel, ar putea fi utilizate; astfel s-ar reduce la minimum acest risc).

Amendamentul 90
Bronis Ropė
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Lista pragurilor fizice - rândul 2

Textul propus de Comisie

Teren arabil 2 ha

Amendamentul

Teren arabil 1 ha

Or. en

Justificare

Coborând pragul la 1 ha, crește terenul disponibil pentru agricultură întrucât drepturile de 
utilizare nu vor bloca activitățile agricole. (Activitățile neagricole pot bloca suprafețe de 
teren care, altfel, ar putea fi utilizate; astfel s-ar reduce la minimum acest risc).

Amendamentul 91
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa III – Caracteristici generale – Statutul juridic al exploatației – rândul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie precizate următoarele:

- proprietarii unității de producție 
(repartizarea capitalului unității de 
producție agricolă);

- relațiile dintre proprietarii unității de 
producție și lucrătorii agricoli (salariați și 
independenți);

- relațiile dintre titularii (proprietarii) 
unității de producție și proprietarii 
terenurilor, ai clădirilor și eventual ai 
plantațiilor, și lucrători (salariați și 
independenți).

Or. fr

Amendamentul 92
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristici generale - Statutul juridic al exploatației - rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Titularul este clasificat drept tânăr 
fermier sau fermier care își începe 
activitatea agricolă în sensul 
articolului 50 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013

da/nu

Or. en

Amendamentul 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
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Urutchev

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristici generale - Statutul juridic al exploatației - Persoană juridică -
prima liniuță (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În caz afirmativ, exploatația aparține 
unui grup alcătuit din unități 
independente din punct de vedere juridic

da/nu

Or. en

Justificare

O serie de studii arată o creștere constantă a numărului și a importanței economice a 
grupurilor care controlează exploatații agricole individuale. Totuși, până în prezent, 
statisticile nu precizează dacă exploatațiile individuale fac parte din astfel de structuri 
organizate. Ar trebui culese date care să distingă clar între proprietari de drept și șefi 
operaționali ai fermei, care să le permită decidenților politici să ia decizii informate.

Amendamentul 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristici generale – Statutul juridic al exploatației – rândul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Titulari comuni da/nu

Or. es

Amendamentul 95
Matt Carthy
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Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristici generale - Șeful exploatației - rândul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anul în care a fost clasificat ca șef al 
exploatației

Anul

Or. en

Amendamentul 96
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristici generale – Modul de deținere a suprafeței agricole utilizate 
(raportat la exploatant) – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modul de deținere a suprafeței agricole 
utilizate (raportat la exploatant)

Modul de deținere a suprafeței agricole 
utilizate (raportat la titularul unității de 
producție)

Or. fr

Amendamentul 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristici generale - Modul de deținere a suprafeței agricole utilizate 
(raportat la exploatant) - Agricultură pe teren arendat - prima și a doua liniuță (noi)

Textul propus de Comisie
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Amendamentul

- Dacă terenul este arendat, cine 
este proprietarul acestuia?

da/nu

- Dacă terenul este arendat, 
proprietarul acestuia este o persoană 
juridică?

da/nu

Or. en

Justificare

Cartografierea modificării structurilor de proprietate asupra terenurilor este o sarcină 
urgentă în vremuri în care terenul agricol devine tot mai mult obiectul speculațiilor și „al 
reorientării către active reale” pentru investitorii neagricoli. Cartografierea permite 
decidenților politici să monitorizeze în ce măsură este îndeplinit obiectivul distribuției ample 
a proprietății asupra terenurilor în rândul comunității de fermieri.

Amendamentul 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristici generale – Modul de deținere a suprafeței agricole utilizate 
(raportat la exploatant)

Textul propus de Comisie

Modul de deținere a suprafeței agricole utilizate (raportat la 
exploatant)

Agricultură pe teren în proprietate ha

Agricultură pe teren arendat ha

În parte sau alte moduri ha

Teren comun ha

Amendamentul

Modul de deținere a suprafeței agricole utilizate (raportat la exploatant)

Agricultură pe teren în proprietate ha

Agricultură pe teren arendat ha

În parte sau alte moduri ha

Teren comun ha
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Accesul la teren

Nevoia de mai mult teren da/nu

Posibilități de acces la teren da/nu

Prețul pentru accesul la teren

– În proprietate €/ha

– În regim de închiriere €/ha

– Teren comun €/ha

– Altele €/ha

Schimbări ale destinației terenului în ultimele 12 luni da/nu

Terenuri agricole expropriate pentru construirea de 
infrastructuri în ultimele 12 luni

da/nu

Or. es

Amendamentul 99
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristicile terenurilor - Alte terenuri agricole - rândul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suprafață muntoasă sau colinară ha

Or. en

Amendamentul 100
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale - Bovine - rândul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie
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Amendamentul

Bivolițe capete

Bivolițe de lapte capete

Bivolițe, altele decât cele de 
lapte

capete

Or. en

Amendamentul 101
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale - Secțiunea 1 a (nouă) 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ecvidee capete

Ecvidee de sub un an capete

Ecvidee între unu și mai puțin de
doi ani

capete

Ecvidee între unu și mai puțin de 
doi ani, masculi

capete

Ecvidee între unu și mai puțin de 
doi ani, femele

capete

Ecvidee de cel puțin doi ani capete

Ecvidee de cel puțin doi ani, 
masculi

capete

Ecvidee de cel puțin doi ani, 
femele

capete

Or. en

Amendamentul 102
Momchil Nekov

Propunere de regulament
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Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale - Porcine

Textul propus de Comisie

Porcine capet
e

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de 
kilograme

capet
e

Scroafe de reproducție cu greutatea animalului viu de 
50 de kilograme și peste

capet
e

Alte porcine capet
e

Amendamentul

Porcine capet
e

Porcine domesticite

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de 
kilograme

capet
e

Scroafe de reproducție cu greutatea animalului viu de 
50 de kilograme și peste

capet
e

Porcine crescute în 
libertate (în 
semilibertate)

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de 
kilograme

capet
e

Scroafe de reproducție cu greutatea animalului viu 
de 50 de kilograme și peste

capet
e

Alte porcine capet
e

Or. en

Amendamentul 103
Momchil Nekov

Propunere de regulament
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Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale - Albine

Textul propus de Comisie

Albine stupi

Amendamentul

Albine familii de albine

Or. en

Amendamentul 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
ANEXA III – Caracteristicile efectivelor de animale – Efective de animale n.c.a. – rândul 
1 a și 1 b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producția animală pe bază de contract de 
arendare

da/nu

Întreprinderea arendatoare

Or. es

Amendamentul 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul: Forța de muncă și alte activități lucrative – tema 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Integrare/schimbul de Integrarea tinerilor



PE606.020v01-00 48/51 AM\1127455RO.docxx

RO

generații

Integrarea finanțată prin măsuri de 
dezvoltare rurală

Durata rămânerii în cadrul exploatației 
după integrare (ani)

Or. es

Amendamentul 106
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul: Forța de muncă și alte activități lucrative - tema 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea forței de muncă la instruire 
privind siguranța în fermă

Or. en

Amendamentul 107
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul: Forța de muncă și alte activități lucrative - tema 8 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Accidente în ferme Tipuri de accidente:

Gravitatea accidentului

Context demografic

Or. en
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Justificare

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 
Decidenții politici au nevoie de informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 
amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării de politici menite să abordeze 
această problemă care implică un cost social și economic foarte mare.

Amendamentul 108
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul: Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere -
Unități prevăzute pentru dejecțiile animaliere - Tema detaliată 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de siguranță

Or. en

Justificare

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 
Decidenții politici au nevoie de informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 
amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării de politici menite să abordeze 
această problemă care implică un cost social și economic foarte mare.

Amendamentul 109
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul: Utilaje și echipamente - Utilaje - Tema detaliată 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de siguranță

Or. en

Justificare

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 
Decidenții politici au nevoie informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 
amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării de politici menite să abordeze 
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această problemă care implică un cost social și economic foarte mare.

Amendamentul 110
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul: Utilaje și echipamente - Echipamente - Tema detaliată 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de siguranță

Or. en

Justificare

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 
Decidenții politici au nevoie de informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 
amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării de politici menite să abordeze 
această problemă care implică un cost social și economic foarte mare.

Amendamentul 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul 8 a (nou): Femei în activitățile agricole

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Femei în activitățile agricole Proprietate Individuală/comună/asoci
ere

Forță de muncă din 
cadrul familiei (da/nu)

Terenuri Terenuri 
proprii/arendate/comune

Accesul la terenuri

Suprafața

Ajutorul Cuantumul din ultimul an

Acordarea de ajutoare 
pentru acțiuni pozitive în 
vederea promovării 
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activităților agricole

Măsurile de acțiune 
pozitivă în cadrul 
celorlalte ajutoare

Or. es

Amendamentul 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Anexa IV – Modul 9 a (nou): Nivelul de îndatorare al exploatațiilor agricole

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nivelul de îndatorare al 
exploatațiilor agricole

Datorii Împrumuturi pentru 
finanțarea activelor fixe 
(da/nu) 

Subvenții pentru rata 
dobânzii (da/nu)

Împrumuturi pentru 
finanțarea activelor 
circulante (da/nu) 

Subvenții pentru rata 
dobânzii (da/nu)

Refinanțare în ultimul an

Or. es
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