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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare 
a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0393),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
Parlamentului de către Comisie (C8-0247/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru bugete, avizul Comisiei pentru 
control bugetar și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dispozițiile Regulamentului (UE, 
Euratom) …/… al Parlamentului European 
și al Consiliului [noul Regulament 
financiar]12, în special cele care 
reglementează gestiunea partajată cu 
statele membre, funcționarea organismelor 
acreditate și principiile bugetare, ar trebui 
să se aplice intervențiilor și măsurilor 
prevăzute în prezentul regulament.

(5) Dispozițiile Regulamentului (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului12, în special cele 
care reglementează gestiunea partajată cu
statele membre, funcționarea organismelor 
acreditate și principiile bugetare, ar trebui 
să se aplice intervențiilor și măsurilor 
prevăzute în prezentul regulament.

__________________ __________________

12 Regulamentul (UE, Euratom) nr. [noul 
Regulament financiar].

12 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) 
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 
nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 
541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile Regulamentului (UE) 
…/…[Regulamentul privind dispozițiile 
comune (RDC)1] ar trebui să se aplice 
mutatis mutandis intervențiilor și 
măsurilor prevăzute în prezentul 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „indicator de realizare” înseamnă 
un indicator de realizare astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 12 din 
Regulamentul (UE) .../...[Regulamentul 
privind dispozițiile comune (RDC)].

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) „indicator de rezultat” înseamnă 
un indicator de rezultat astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 13 din 
Regulamentul (UE) .../...[Regulamentul 
privind dispozițiile comune (RDC)].

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) „deficiență semnificativă” 
înseamnă o deficiență semnificativă astfel 
cum este definită la articolul 2 punctul 30 
din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind dispozițiile 
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comune (RDC)].

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) „organism intermediar” înseamnă 
un organism intermediar astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 7 din 
Regulamentul (UE) .../...[Regulamentul 
privind dispozițiile comune (RDC)].

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) „plan de acțiune” înseamnă un 
plan de acțiune în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (1) și cu articolul 40 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Măsuri privind informarea
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1. Furnizarea de informații finanțată 
în temeiul articolului 7 litera (e) are mai 
ales scopul de a contribui la explicarea, 
punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și 
de a sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a 
reda consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți care își 
desfășoară activitatea în zonele rurale și 
de a promova modelul european de 
agricultură, precum și de a ajuta cetățenii 
să îl înțeleagă. Sunt furnizate informații 
coerente, obiective și cuprinzătoare atât în 
interiorul Uniunii, cât și în afara ei.

2. Măsurile menționate la alineatul 
(1) pot fi:

(a) programe anuale de lucru sau alte 
măsuri specifice prezentate de părți terțe;

(b) activități puse în aplicare la 
inițiativa Comisiei. Măsurile impuse de 
lege sau măsurile care primesc deja 
finanțare în temeiul unei alte acțiuni a 
Uniunii sunt excluse. 

În vederea punerii în aplicare a 
activităților menționate la primul 
paragraf litera (b), Comisia poate fi 
asistată de experți externi. Măsurile 
menționate la primul paragraf contribuie, 
de asemenea, la asigurarea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care aceste 
priorități sunt legate de obiectivele 
generale ale prezentului regulament.

3. Comisia publică o dată pe an o 
cerere de propuneri, respectând condițiile 
prevăzute de Regulamentul financiar.

4. Măsurile preconizate și întreprinse 
în temeiul prezentului articol sunt 
notificate comitetului menționat la 
articolul 101 alineatul (1).

5. La fiecare doi ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport cu privire la 
aplicarea prezentului articol.
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Or. en

Justificare

Articolul 44 a fost mutat după articolul 6 ca articol nou în acest capitol; fără modificări în 
conținut.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile pot finanța fiecare, în mod 
direct, la inițiativa Comisiei sau în numele 
acesteia, activități de pregătire, de 
monitorizare, de sprijin tehnic și 
administrativ, precum și măsurile de 
evaluare, de audit și de inspecție necesare 
punerii în aplicare a PAC. Măsurile 
respective includ în special:

Fondurile pot finanța fiecare, în mod 
direct, la inițiativa Comisiei sau în numele 
acesteia, activități de pregătire, de 
monitorizare, de sprijin tehnic și 
administrativ, precum și măsurile de 
evaluare, de audit și de inspecție necesare 
punerii în aplicare a PAC. Contribuția 
FEADR menționată la articolul 86 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
.../...[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] ia în considerare 
dezvoltarea consolidării capacității 
administrative în ceea ce privește noile 
sisteme de guvernanță și de control din 
statul membru. Măsurile respective includ 
în special:

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Jumătate din textul acestui articol a fost mutat la articolul 9a (nou), iar jumătate - la articolul 
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10a (nou).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Autoritatea competentă

1. Statele membre desemnează o 
autoritate la nivel ministerial, 
responsabilă cu:

(a) acordarea, revizuirea și retragerea 
acreditării agențiilor de plăți menționate 
la articolul 9a alineatul (2);

(b) acreditarea organismului de 
coordonare menționat la articolul 10a;

(c) desemnarea organismului de 
certificare menționat la articolul 11;

(d) îndeplinirea sarcinilor atribuite 
autorității competente în temeiul 
prezentului capitol.

2. Autoritatea competentă decide 
printr-un act oficial cu privire la 
acordarea sau, după o revizuire, 
retragerea acreditării agenției de plăți și a 
organismului de coordonare pe baza unei 
examinări a criteriilor de acreditare care 
urmează a fi adoptate de Comisie în 
conformitate cu articolul 12a alineatul (1) 
litera (a). Autoritatea competentă 
informează fără întârziere Comisia cu 
privire la acreditări și la retragerile 
acreditărilor.

Or. en

[A se vedea textul (modificat) al fostului articol 9].
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat

Autoritatea competentă

1. Statele membre desemnează o 
autoritate la nivel ministerial, 
responsabilă cu:

(a) acordarea, revizuirea și retragerea 
acreditării agențiilor de plăți menționate 
la articolul 8 alineatul (2);

(b) acreditarea organismului de 
coordonare menționat la articolul 8 
alineatul (4);

(c) desemnarea organismului de 
certificare menționat la articolul 11;

(d) îndeplinirea sarcinilor atribuite 
autorității competente în temeiul 
prezentului capitol.

2. Autoritatea competentă decide 
printr-un act oficial cu privire la 
acordarea sau, după o revizuire, 
retragerea acreditării agenției de plăți și a 
organismului de coordonare pe baza unei 
examinări a criteriilor de acreditare care 
urmează a fi adoptate de Comisie în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
litera (a). Autoritatea competentă 
informează fără întârziere Comisia cu 
privire la acreditări și la retragerile 
acreditărilor.

Or. en

[Textul acestui articol a fost mutat (și modificat) la noul articol 8a].

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a

Agențiile de plăți

1. Agențiile de plăți sunt 
departamente sau organisme ale statelor 
membre responsabile cu gestionarea și 
controlul cheltuielilor menționate la 
articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6.

Cu excepția efectuării plăților, sarcinile 
respective ale agențiilor de plăți pot fi 
delegate.

2. Statele membre acreditează ca 
agenții de plăți departamente sau 
organisme care au o organizare 
administrativă și un sistem de control 
intern care oferă garanții suficiente că 
plățile sunt legale, corecte și justificate 
corespunzător. În acest scop, agențiile de 
plăți îndeplinesc condițiile minime de 
acreditare în ceea ce privește mediul 
intern, activitățile de control, informarea 
și comunicarea, precum și monitorizarea 
stabilite de Comisie în temeiul articolului 
12a alineatul (1) litera (a).

Fiecare stat membru restricționează 
numărul agențiilor sale de plăți 
acreditate, după cum urmează:

(a) la o singură agenție la nivel 
național sau, după caz, una la nivel 
regional; și

(b) la o singură agenție responsabilă
de gestionarea cheltuielilor FEGA și 
FEADR.

Totuși, în cazul în care se instituie agenții 
de plăți la nivel regional, statele membre 
acreditează, de asemenea, o agenție de 
plăți la nivel național pentru schemele de 
ajutoare care, dată fiind natura lor, 
trebuie gestionate la nivel național sau 
încredințează gestionarea acestor scheme 
agențiilor lor de plăți regionale.

Agențiilor de plăți care nu au gestionat 
cheltuieli FEGA sau FEADR timp de cel 
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puțin trei ani li se retrage acreditarea.

Statele membre nu desemnează noi 
agenții de plăți suplimentare după data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

3. În sensul articolului 63 
alineatul (5) și alineatul (6) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/... 
[noul Regulament financiar] (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”), 
până la data de 15 februarie a anului care 
urmează exercițiului financiar în cauză, 
persoana care conduce agenția de plăți 
acreditată întocmește și furnizează 
Comisiei următoarele:

(a) conturile anuale pentru 
cheltuielile suportate în cursul îndeplinirii 
sarcinilor care revin respectivei agenții de 
plăți acreditate, astfel cum se prevede la 
articolul 63 alineatul (5) litera (a) din 
Regulamentul financiar, însoțite de 
informațiile necesare pentru verificarea 
conturilor respective în conformitate cu 
articolul 51;

(b) raportul privind verificarea 
financiară anuală menționat la 
articolul 51 alineatul (1), care 
demonstrează faptul că cheltuielile au fost 
efectuate în conformitate cu articolul 35;

(c) o declarație de gestiune, astfel cum 
se menționează la articolul 63 alineatul 
(6) din Regulamentul financiar, care 
atestă faptul că informațiile sunt 
prezentate în mod adecvat, complet și 
exact, astfel cum se prevede la articolul 63 
alineatul (6) litera (a) din Regulamentul 
financiar,

Termenul de 15 februarie prevăzut la 
primul paragraf poate fi prelungit în mod 
excepțional de către Comisie până la 1 
martie, la cererea statului membru în 
cauză, astfel cum se prevede la 
articolul 63 alineatul (7) al doilea 
paragraf din Regulamentul financiar.

4. Atunci când o agenție de plăți 
acreditată nu întrunește sau nu mai 
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întrunește unul sau mai multe dintre 
criteriile de acreditare menționate la 
alineatul (2), statul membru, acționând 
din proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei, retrage acreditarea dacă agenția 
de plăți nu realizează schimbările 
necesare într-o perioadă de timp care 
urmează a fi determinată de autoritatea 
competentă în funcție de gravitatea 
problemei.

5. Agențiile de plăți gestionează și 
asigură controlul operațiunilor legate de 
intervenția publică de care răspund și își 
rezervă responsabilitatea generală în 
domeniul respectiv.

În cazul în care se acordă sprijin prin 
intermediul unui instrument financiar 
care este pus în aplicare de BEI sau de o 
altă instituție financiară internațională în 
care un stat membru este acționar, 
agenția de plăți se bazează pe raportul de 
control în sprijinul cererilor de plată 
transmis de BEI sau de altă instituție 
internațională.

Or. en

[A se vedea textul (modificat) al fostului articol 8].

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat

Competențele Comisiei

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 pentru completarea 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la:

(a) condițiile minime pentru 
acreditarea agențiilor de plăți menționate 
la articolul 8 alineatul (2) și a 
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organismelor de coordonare menționate 
la articolul 8 alineatul (4);

(b) obligațiile agențiilor de plăți 
privind intervenția publică, precum și 
normele referitoare la conținutul 
responsabilităților lor de gestionare și 
control.

2.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește norme privind:

(a) procedurile de acordare, retragere 
și revizuire a acreditării agențiilor de plăți 
și a organismelor de coordonare, precum 
și procedurile de supraveghere a 
acreditării agențiilor de plăți;

(b) activitatea și controalele care stau 
la baza declarației de gestiune a agențiilor 
de plăți, menționată la articolul 8 
alineatul (3) litera (c);

(c) funcționarea organismului de 
coordonare și notificarea către Comisie a 
informațiilor în conformitate cu articolul 
8 alineatul (4).

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

Or. en

[Textul acestui articol a fost mutat (și modificat) la articolul 12a (nou)].

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a

Organismele de coordonare

În cazul în care sunt acreditate mai multe 
agenții de plăți, fiecare stat membru 
desemnează un organism public de 
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coordonare, căruia îi atribuie următoarele 
sarcini:

(a) să culeagă informațiile care 
urmează să fie furnizate Comisiei și să 
trimită Comisiei informațiile respective;

(b) să furnizeze raportul anual de 
verificare a performanței menționat la 
articolul 52 alineatul (1);

(c) să ia sau să coordoneze măsuri în 
vederea soluționării eventualelor 
deficiențe obișnuite și să mențină Comisia 
informată cu privire la eventualele măsuri 
ulterioare, prin intermediul unui plan de 
acțiune, astfel cum este menționat la 
articolul 39 alineatul (1) și/sau la 
articolul 40 alineatul (1);

(d) să promoveze și să asigure 
aplicarea armonizată a normelor Uniunii.

2. În sensul articolului 63 alineatele 
(5) și (6) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/... [noul Regulament 
financiar] (denumit în continuare 
„Regulamentul financiar”), până la data 
de 15 februarie a anului care urmează 
exercițiului financiar în cauză, întocmește 
și furnizează Comisiei declarația de 
gestiune, care conține următoarele:

(a) buna funcționare a sistemelor de 
guvernanță instituite, care oferă 
garanțiile necesare în ceea ce privește 
realizările raportate în raportul anual de 
performanță, astfel cum se prevede la 
literele (b) și (c) de la articolul 63 
alineatul (6) din Regulamentul financiar,

(b) o analiză a naturii și a ocurenței 
erorilor și deficiențelor identificate de 
audit și de controale în cadrul sistemelor, 
precum și măsurile corective luate sau 
planificate, astfel cum se prevede la 
articolul 63 alineatul (5) litera (b) din 
Regulamentul financiar.

În cazul statelor membre care nu dispun 
de un organism de coordonare, sarcinile 
prezentate în prezentul articol sunt 
atribuite autorității competente.
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Organismul de coordonare face obiectul 
unei acreditări specifice de către statele 
membre în ceea ce privește prelucrarea 
informațiilor financiare menționate la 
primul paragraf litera (a).

Raportul anual de verificare a 
performanței furnizat de organismul de 
coordonare trebuie să fie inclus în 
domeniul de aplicare al avizului 
menționat la articolul 11 alineatul (1), iar 
transmiterea acestuia este însoțită de o 
declarație de gestiune care vizează 
întregul raport.

Or. en

[a se vedea textul fostului articol 8 (modificat)].

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avizul respectiv menționează, de 
asemenea, dacă examinarea pune sub 
semnul întrebării afirmațiile făcute în 
declarația de gestiune menționată la 
articolul 8 alineatul (3) litera (c).

Avizul respectiv menționează, de 
asemenea, dacă examinarea pune sub 
semnul întrebării afirmațiile făcute în 
declarația de gestiune menționată la 
articolul 9a alineatul (3) litera (c).

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește norme privind 
sarcinile organismelor de certificare, 
inclusiv controalele care trebuie efectuate
și organismele care fac obiectul acestor 
controale, precum și certificatele și 

Odată ce autoritățile competente ale 
statelor membre au desemnat organismul 
de certificare menționat la articolul 11 și 
au informat Comisia cu privire la aceasta,
Comisia prezintă Parlamentului 
European o listă completă a tuturor 
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rapoartele, împreună cu documentele 
însoțitoare, care se întocmesc de 
organismele respective.

acestor organisme, în termen de un an de 
la ... [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament] și a doua oară în termen de 
patru ani după această dată.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare stabilesc, de 
asemenea:

eliminat

(a) principii de audit pe care să se 
bazeze avizele organismelor de certificare, 
incluzând o evaluare a riscurilor, 
controale interne și un nivel adecvat al 
elementelor doveditoare ale auditului;

(b) metodele de audit care trebuie 
folosite de organismele de certificare 
pentru emiterea avizelor lor, având în 
vedere standardele internaționale în 
materie de audit.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul II a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IIa

Servicii de consiliere agricolă

Articolul 11a

Servicii de consiliere agricolă

1. Statele membre includ în planurile 
strategice PAC un sistem de furnizare de 
servicii pentru consilierea fermierilor și a 
altor beneficiari ai sprijinului PAC în 
ceea ce privește gestionarea terenurilor și 
gestionarea fermelor („servicii de 
consiliere agricolă”).

2. Serviciile de consiliere agricolă 
vizează dimensiunea economică, cea de 
mediu și cea socială și furnizează 
informații tehnologice și științifice la zi, 
obținute prin cercetare și inovare. Aceste 
servicii sunt integrate cu serviciile 
interconectate ale consilierilor agricoli, 
ale cercetătorilor, ale organizațiilor de 
fermieri și ale altor părți interesate 
relevante, care formează sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS).

3. Statele membre se asigură că 
consilierea agricolă este imparțială, iar 
consilierii nu au conflicte de interese.

4. Serviciile de consiliere agricolă 
vizează cel puțin următoarele:

(a) toate cerințele, condițiile și 
angajamentele în materie de gestionare 
aplicabile fermierilor și altor beneficiari, 
stabilite în planul strategic PAC, inclusiv 
cerințele și standardele din cadrul 
condiționalității și condițiile privind 
schemele de sprijin, precum și 
informațiile referitoare la instrumentele 
financiare și planurile de afaceri 
dezvoltate în temeiul planului strategic 
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PAC;

(b) cerințele stabilite de statele 
membre pentru implementarea Directivei 
2000/60/CE, a Directivei 92/43/CEE, a 
Directivei 2009/147/CE, a Directivei 
2008/50/CE, a Directivei (UE) 2016/2284, 
a Regulamentului (UE) 2016/2031, a 
Regulamentului (UE) 2016/429, a 
articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului1a și a Directivei 
2009/128/CE;

(c) practicile agricole care împiedică 
dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene, 
prezentate în Comunicarea „Un plan de 
acțiune european «O singură sănătate» 
(One Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene”1b;

(d) gestionarea riscurilor, astfel cum 
este menționată la articolul 70 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC];

(e) sprijinul pentru inovare, în special 
pentru elaborarea și implementarea 
proiectelor grupurilor operaționale din 
cadrul parteneriatului european pentru 
inovare privind productivitatea și 
sustenabilitatea agriculturii, menționat la 
articolul 114;

(f) dezvoltarea și facilitarea accesului 
la tehnologiile digitale în sectorul agricol 
și în zonele rurale, astfel cum se 
menționează la articolul 102.

3. Cerințe specifice legate de sistemul 
de consiliere agricolă:

(a) Statele membre se asigură, prin 
intermediul unei proceduri publice 
corespunzătoare, că consilierii care 
funcționează în cadrul sistemului de
consiliere agricolă sunt calificați în mod 
corespunzător și formați periodic.

(b) Statele membre asigură separarea 
dintre consiliere și control. În acest sens 
și fără a aduce atingere dreptului intern 
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privind accesul public la documente, 
statele membre se asigură că organismele 
selectate și desemnate menționate la 
articolul 12 alineatul (1) nu dezvăluie 
informații și date cu caracter personal sau 
individual pe care le obțin în cursul 
activității de consiliere altor persoane în 
afara beneficiarului care gestionează 
exploatația agricolă în cauză, cu excepția 
cazului în care constată, în cursul 
activității lor, o neregulă sau o încălcare a 
normelor în privința căreia există o 
obligație prevăzută de dreptul Uniunii sau 
de dreptul intern de a informa o autoritate 
publică, în special în cazul infracțiunilor. 
Autoritatea națională în cauză furnizează 
potențialului beneficiar, în special prin 
mijloace electronice, lista 
corespunzătoare a organismelor selectate 
și desemnate menționate la articolul 12 
alineatul (1).

__________________

1a Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

1b „Un plan de acțiune european «O 
singură sănătate» (One Health) împotriva 
rezistenței la antimicrobiene (RAM)” 
(COM(2017)0339).

Or. en

[A se vedea textul (modificat) al articolului 13 din COM(2018)0392 din 1 iunie 2018].

Justificare

La articolul 13 din Regulamentul privind planurile strategice, la litera (f) s-a adăugat „și 
facilitarea accesului la”; 3. Cerințe specifice legate de sistemul de consiliere agricolă, a se 
vedea Articolul 13 alineatele (1), (2) și (3) din actualul Regulament orizontal; adăugare la 
alineatul (3). Cerințe specifice legate de sistemul de consiliere agricolă, litera (a). Statele 
membre se asigură„, prin intermediul unei proceduri publice corespunzătoare,” că consilierii 
care funcționează în cadrul sistemului de consiliere agricolă sunt calificați în mod 
corespunzător și formați periodic.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat

Plafonul bugetar

1. Plafonul anual pentru cheltuielile 
FEGA este constituit din cuantumurile 
maxime stabilite pentru acestea în cadrul 
Regulamentului (UE, 
Euratom)[COM(2018) 322 final].

2. În cazul în care dreptul Uniunii 
prevede majorarea sau reducerea 
cuantumurilor menționate la alineatul 
(1), Comisia stabilește, prin acte de 
punere în aplicare adoptate fără aplicarea 
procedurii menționate la articolul 101, 
soldul net disponibil pentru cheltuielile 
FEGA pe baza datelor menționate în 
dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Competențele Comisiei

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 
în ceea ce privește completarea 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la:

(a) condițiile minime pentru 
acreditarea agențiilor de plăți menționate 
la articolul 9a alineatul (2) și a 
organismelor de coordonare menționate 



PE629.392v01-00 24/58 PR\1165936RO.docx

RO

la articolul 10a alineatul (4);

(b) obligațiile agențiilor de plăți 
privind intervenția publică, precum și 
normele referitoare la conținutul 
responsabilităților lor de gestionare și 
control;

(c) procedurile de acordare, retragere 
și revizuire a acreditării agențiilor de plăți 
și a organismelor de coordonare, precum 
și procedurile de supraveghere a 
acreditării agențiilor de plăți;

(d) activitatea și controalele care stau 
la baza declarației de gestiune a agențiilor 
de plăți, menționată la articolul 9 
alineatul (3) litera (c);

(e) funcționarea organismului de 
coordonare și notificarea către Comisie a 
informațiilor în conformitate cu articolul 
10a alineatul (4).

3. Comisia adoptă acte delegate, în 
vederea completării prezentului 
regulament, prin care stabilește norme 
privind sarcinile organismelor de 
certificare, inclusiv controalele care 
trebuie efectuate și organismele care fac 
obiectul acestor controale, precum și 
certificatele și rapoartele, împreună cu 
documentele însoțitoare, care se 
întocmesc de organismele respective.

Actele delegate menționate prevăd, de 
asemenea:

(a) principiile de audit pe care să se 
bazeze avizele organismelor de certificare, 
incluzând o evaluare a riscurilor, 
controale interne și un nivel adecvat al 
elementelor doveditoare ale auditului;

(b) metodele de audit care trebuie 
folosite de organismele de certificare 
pentru emiterea avizelor lor, având în 
vedere standardele internaționale în 
materie de audit.

Or. en

[A se vedea textul fostului articol 10 (modificat)].
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat

Respectarea plafonului

1. În cazul în care dreptul Uniunii 
prevede un plafon financiar în euro 
pentru cheltuielile din agricultură pentru 
un stat membru, aceste cheltuieli se 
rambursează în limita plafonului 
respectiv stabilit în euro, iar dacă se 
aplică articolele 37-40, se fac ajustările 
necesare.

2. Alocările destinate statelor 
membre pentru intervențiile sub formă de 
plăți directe menționate la articolul 81 din 
Regulamentul (UE) nr. 
…/…[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], corectate prin ajustările 
prevăzute la articolul 15 din prezentul 
regulament, sunt considerate plafoane 
financiare în euro.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

Autoritatea de management

1. 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 
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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.

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:

(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, a informațiilor 
necesare pentru monitorizarea 
progreselor înregistrate în privința 
îndeplinirii obiectivelor și a atingerii 
țintelor stabilite;

(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;

(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 
cazul, 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 
din Regulamentul (UE) [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC], care 
trebuie aplicate la nivel de fermă, precum 
și informații clare și precise cu privire la 
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acestea;

(d) evaluarea ex ante menționată la 
articolul 125 din Regulamentul (UE) 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] este conformă cu sistemul 
de evaluare și monitorizare și că este 
acceptată și prezentată Comisiei;

(e) este instituit planul de evaluare 
menționat la articolul 126 din 
Regulamentul (UE) [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC], 
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) comitetul de monitorizare dispune 
de informațiile și documentele necesare 
pentru monitorizarea implementării 
planului strategic PAC, având în vedere 
obiectivele și prioritățile specifice ale 
acestuia;

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

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

(j) beneficiarii altor intervenții 
finanțate din FEADR decât intervențiile 
legate de suprafață și de animale 
recunosc sprijinul financiar primit, 
inclusiv prin utilizarea adecvată a 
emblemei Uniunii conform normelor 
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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 
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.

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. În conformitate cu articolul 138 
din Regulamentul (UE) [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC], 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate pentru completarea prezentului 
regulament cu norme detaliate privind 
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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) 
din Regulamentul (UE) 
.../...[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

Or. en

[A se vedea textul (modificat) al articolului 110, „Autoritatea de management”, din 
COM(2018)0392 - 2018/0216(COD) din 1 iunie 2018].

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 eliminat

Rezerva pentru agricultură

1. La începutul fiecărui an se 
instituie în cadrul FEGA o rezervă menită 
să ofere sprijin suplimentar sectorului 
agricol în scopul gestionării sau 
stabilizării pieței sau în cazul unor crize 
care afectează producția sau distribuția 
agricolă („rezerva pentru agricultură”).

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

Fondurile din rezerva pentru agricultură 
sunt puse la dispoziție pentru măsurile în 
temeiul articolelor 8-21 și 219, 220 și 221 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 
pentru anul sau anii pentru care este 
necesar un sprijin suplimentar.

2. Cuantumul rezervei pentru 
agricultură este de cel puțin 400 de 
milioane EUR în prețuri curente la 
începutul fiecărui an din perioada 2021-
2027. Comisia poate ajusta cuantumul 
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rezervei pentru agricultură în cursul 
anului, când este necesar, având în vedere 
evoluțiile pieței sau perspectivele din anul 
în curs sau din anul următor și ținând 
cont de creditele disponibile în cadrul 
FEGA.

Prin derogare de la articolul 12 alineatul 
(2) litera (d) din Regulamentul financiar, 
creditele neangajate aferente rezervei 
pentru agricultură se reportează fără 
limită de timp în vederea finanțării 
rezervei pentru agricultură în exercițiile 
financiare următoare.

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezerva pentru agricultură Rezerva pentru situații de criză

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa necesită modificări corespunzătoare în 
întregul text.)

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an se instituie în 
cadrul FEGA o rezervă menită să ofere 
sprijin suplimentar sectorului agricol în 
scopul gestionării sau stabilizării pieței 
sau în cazul unor crize care afectează 
producția sau distribuția agricolă („rezerva 
pentru agricultură”).

La începutul fiecărui an se instituie o
rezervă menită să ofere sprijin suplimentar 
sectorului agricol în cazul unor crize care 
afectează producția sau distribuția agricolă 
(„rezerva pentru situații de criză”).

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele aferente rezervei pentru 
agricultură sunt înscrise în mod direct în 
bugetul Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile din rezerva pentru agricultură 
sunt puse la dispoziție pentru măsurile în 
temeiul articolelor 8-21 și 219, 220 și 221 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 
pentru anul sau anii pentru care este 
necesar un sprijin suplimentar.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul rezervei pentru agricultură este 
de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru agricultură în 
cursul anului, când este necesar, având în 
vedere evoluțiile pieței sau perspectivele 
din anul în curs sau din anul următor și 
ținând cont de creditele disponibile în 
cadrul FEGA.

Cuantumul rezervei pentru situații de criză
este de cel puțin 400 de milioane EUR în 
prețuri curente la începutul fiecărui an din 
perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta 
cuantumul rezervei pentru situații de criză 
în cursul anului, când este necesar, având 
în vedere evoluțiile situațiilor de criză și 
ținând cont de veniturile alocate 
disponibile sau de rambursările pentru 
neregulile din agricultură, incluse în 
rubrica 2, ca sursă prioritară și 
principală.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care creditele disponibile 
menționate la primul paragraf nu sunt 
suficiente, în ultimă instanță, pentru a 
completa rezerva anuală pentru situații de 
criză, poate fi utilizată disciplina 
financiară.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

Comitetul de monitorizare

1. Înainte de a prezenta planul 
strategic PAC, statul membru instituie un 
comitet de monitorizare a implementării 
planului strategic PAC („comitetul de 
monitorizare”). Fiecare comitet de 
monitorizare își adoptă propriul 
regulament de procedură. Comitetul de 
monitorizare se reunește cel puțin o dată 
pe an și examinează toate chestiunile care 
afectează progresele înregistrate de planul 
strategic PAC în privința atingerii țintelor 
sale. Statul membru publică online 
regulamentul de procedură al comitetului 
de monitorizare, precum și toate datele și 
informațiile partajate cu comitetul de 
monitorizare.

2. Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante, precum și a reprezentanților 
partenerilor menționați la articolul 94 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC]. Fiecare membru al 
comitetului de monitorizare dispune de un 
vot. Statul membru publică online lista 
membrilor comitetului de monitorizare. 
Reprezentanții Comisiei participă la 
lucrările comitetului de monitorizare în 
calitate de consultanți.

3. Comitetul de monitorizare 
examinează în special:

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea planului strategic 
PAC și atingerea obiectivelor de etapă și a 
țintelor;

(b) orice probleme care influențează 
performanța planului strategic PAC și 
acțiunile întreprinse pentru a le remedia;
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(c) elementele evaluării ex ante 
menționate la articolul 52 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) [CPR] și în 
documentul de strategie menționat la 
articolul 53 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [CPR];

(d) progresele înregistrate cu privire 
la efectuarea evaluărilor, a sintezelor 
evaluărilor și a oricăror acțiuni 
întreprinse ca urmare a constatărilor;

(e) punerea în aplicare a acțiunilor 
legate de comunicare și vizibilitate;

(f) consolidarea capacității 
administrative pentru autoritățile publice 
și beneficiari, acolo unde este cazul.

4. Comitetul de monitorizare își dă 
avizul privind:

(g) proiectul de plan strategic PAC;

(h) metodologia și criteriile folosite 
pentru selectarea operațiunilor;

(i) rapoartele anuale privind 
performanța;

(j) planul de evaluare și orice 
modificare a acestuia;

(k) orice propunere a autorității de 
management privind modificarea planului 
strategic PAC.

Or. en

[A se vedea textul articolului 111, „Comitetul de monitorizare”, din COM(2018)392 final].

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu prezentul articol se aplică 
numai plăților directe care depășesc 2 000 
de EUR și care urmează să fie acordate 
fermierilor în anul calendaristic 
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corespunzător.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, simultan cu 
proiectul de buget pentru exercițiul 
financiar N, previziunile pentru exercițiile 
financiare N - 1, N și N + 1.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 7 litera (b), 
Comisia furnizează datele satelitare 
respective cu titlu gratuit autorităților 
competente în ceea ce privește sistemul de 
monitorizare a suprafețelor sau furnizorilor 
de servicii autorizați de organismele 
respective pentru a le reprezenta.

În conformitate cu articolul 7 litera (b), 
Comisia furnizează datele satelitare 
respective cu titlu gratuit autorităților 
competente în ceea ce privește sistemul de 
monitorizare și control al suprafețelor sau 
furnizorilor de servicii autorizați de 
organismele respective pentru a le 
reprezenta.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate încredința unor entități 
specializate sarcini legate de tehnicile sau 
metodele de lucru care au legătură cu 
sistemul de monitorizare a suprafețelor 
menționat la articolul 64 alineatul (1) litera 
(c).

Comisia poate încredința unor entități 
specializate sarcini legate de tehnicile sau 
metodele de lucru care au legătură cu 
sistemul de monitorizare și control al
suprafețelor menționat la articolul 64 
alineatul (1) litera (c).

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru fiecare plan strategic PAC se 
efectuează plăți intermediare. Acestea se 
calculează prin aplicarea ratei de 
contribuție pentru fiecare tip de intervenție 
la cheltuielile publice efectuate care țin de 
aceasta, astfel cum se menționează la 
articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

1. Pentru fiecare plan strategic PAC se 
efectuează plăți intermediare. Acestea se 
calculează prin aplicarea ratei de 
cofinanțare pentru fiecare tip de 
intervenție la cheltuielile publice efectuate 
care țin de aceasta, astfel cum se 
menționează la articolul 85 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suma inclusă în prima declarație de 
cheltuieli trebuie să fi fost plătită anterior 
instrumentului financiar și poate reprezenta 
până la 25 % din cuantumul total al 
contribuției planului strategic PAC 
angajate pentru instrumente financiare în 
temeiul acordului de finanțare relevant;

(a) suma inclusă în prima declarație de 
cheltuieli trebuie să fi fost plătită anterior 
instrumentului financiar și poate reprezenta 
până la 25 % din cuantumul total al 
cofinanțării planului strategic PAC 
angajate pentru instrumente financiare în 
temeiul acordului de finanțare relevant;
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Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au fost efectuate în conformitate cu 
normele aplicabile ale Uniunii, sau

(b) au fost efectuate în conformitate cu 
normele aplicabile ale Uniunii, și

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la 
articolul 30.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în În acest scop, Comisia adoptă acte 
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aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 101 alineatul (3).

delegate în conformitate cu articolul 100, 
în vederea completării prezentului 
regulament prin stabilirea de norme
privind elemente ale planurilor de acțiune, 
incluzând, în special, o definiție a 
indicatorilor de progres și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care stabilește norme 
suplimentare privind elemente ale 
planurilor de acțiune și procedura de 
elaborare a planurilor de acțiune. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 101 alineatul (3).

Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 100, în vederea 
completării prezentului regulament prin 
stabilirea de norme suplimentare privind 
elemente ale planurilor de acțiune și 
procedura de elaborare a planurilor de 
acțiune.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare prin care se 
stabilesc plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30 țin 
cont de actele de punere în aplicare
adoptate în temeiul primului paragraf din 
prezentul alineat.

Actele de punere în aplicare prin care se 
stabilesc plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30 țin 
cont de actele delegate adoptate în temeiul 
celui de al doilea paragraf din primul
alineat.

Or. en
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 pentru completarea 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la intervențiile sau măsurile 
pentru care statele membre pot plăti 
avansuri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri urgente, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare pentru 
soluționarea unor probleme specifice, în 
legătură cu aplicarea prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare 
pot deroga de la dispozițiile alineatului 
(2), dar numai în măsura și pentru 
perioada în care acest lucru este strict 
necesar.

În cazuri urgente, Comisia poate adopta 
acte delegate, prin intermediul procedurii 
de urgență menționate la articolul 100a,
pentru soluționarea în regim de urgență a 
unor probleme specifice, în legătură cu 
aplicarea prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat

Măsuri privind informarea

1. Furnizarea de informații finanțată 
în temeiul articolului 7 litera (e) are mai 
ales scopul de a contribui la explicarea, 
punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și 
de a sensibiliza publicul în legătură cu 
conținutul și obiectivele acesteia, de a 
reda consumatorilor încrederea, în urma 
crizelor, prin campanii de informare, de a 
informa fermierii și alte părți interesate și 
care își desfășoară activitatea în zonele 
rurale și de a promova modelul european 
de agricultură, precum și de a ajuta 
cetățenii să îl înțeleagă.

Sunt furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare atât în 
interiorul Uniunii, cât și în afara ei.

2. Măsurile menționate la alineatul 
(1) pot fi:

(a) programe anuale de lucru sau alte 
măsuri specifice prezentate de părți terțe;

(b) activități puse în aplicare la 
inițiativa Comisiei.

Măsurile impuse de lege sau măsurile 
care primesc deja finanțare în temeiul 
unei alte acțiuni a Uniunii sunt excluse.
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În vederea punerii în aplicare a 
activităților menționate la primul 
paragraf litera (b), Comisia poate fi 
asistată de experți externi.

Măsurile menționate la primul paragraf 
contribuie, de asemenea, la asigurarea 
comunicării instituționale a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
aceste priorități sunt legate de obiectivele 
generale ale prezentului regulament.

3. Comisia publică o dată pe an o 
cerere de propuneri, respectând condițiile 
prevăzute de Regulamentul financiar.

4. Măsurile preconizate și întreprinse 
în temeiul prezentului articol sunt 
notificate comitetului menționat la 
articolul 101 alineatul (1).

5. La fiecare doi ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport cu privire la 
aplicarea prezentului articol.

Or. en

Justificare

S-a mutat mai sus, la articolul 6a (nou) - fără modificări în conținut.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă activitatea organismului de 
certificare este efectuată în conformitate cu 
articolul 11 și în sensul secțiunii 2 din 
prezentul capitol;

(c) dacă activitatea organismului de 
certificare este efectuată în conformitate cu 
articolul 11 și cu secțiunea 2 din prezentul 
capitol;

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare
prin care stabilește norme privind 
verificarea conturilor prevăzută la alineatul 
(1) în ceea ce privește măsurile care trebuie 
luate în legătură cu adoptarea actelor de 
punere în aplicare menționate la alineatul 
(1) al doilea paragraf și cu punerea în 
aplicare a acestora, inclusiv schimbul de 
informații dintre Comisie și statele membre 
și termenele care trebuie respectate.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 100 în vederea 
completării prezentului regulament, prin 
care stabilește norme privind verificarea 
conturilor prevăzută la alineatul (1) în ceea 
ce privește măsurile care trebuie luate în 
legătură cu adoptarea actelor de punere în 
aplicare menționate la alineatul (1) al 
doilea paragraf și cu punerea în aplicare a 
acestora, inclusiv schimbul de informații 
dintre Comisie și statele membre și 
termenele care trebuie respectate.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 52 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea anuală a performanței Verificarea bianuală a performanței

(Această modificare se aplică întregului 
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text; adoptarea sa necesită modificări 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 101 
alineatul (2). Comisia informează statul 
membru în cauză în legătură cu intenția 
sa și acordă statului membru posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile în termen de 
cel puțin 30 de zile înainte de a prezenta 
proiectul de act de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 100 în vederea completării 
prezentului regulament cu norme 
referitoare la criteriile pentru justificările 
statelor membre și metodologia și 
criteriile de aplicare a reducerilor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare
prin care stabilește norme privind măsurile 
care trebuie luate în legătură cu adoptarea 
actului de punere în aplicare menționat la 
alineatul (1) și cu punerea în aplicare a 
acestuia, inclusiv schimbul de informații 
dintre Comisie și statele membre, 
procedura și termenele care trebuie 
respectate.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 100 în vederea 
completării prezentului regulament, prin 
care stabilește norme privind măsurile care 
trebuie luate în legătură cu adoptarea 
actului de punere în aplicare menționat la 
alineatul (1) și cu punerea în aplicare a 
acestuia, inclusiv schimbul de informații 
dintre Comisie și statele membre, 
procedura și termenele care trebuie 
respectate.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate.

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 
cont în mod corespunzător de natura 
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încălcării, precum și de prejudiciul 
financiar cauzat Uniunii. Excluderea de 
către Comisie are la bază identificarea 
sumelor cheltuite în mod necuvenit.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare
prin care stabilește norme privind măsurile 
care trebuie luate în legătură cu adoptarea 
actului de punere în aplicare menționat la 
alineatul (1) și cu punerea în aplicare a 
acestuia, inclusiv schimbul de informații 
dintre Comisie și statele membre, 
termenele care trebuie respectate, precum 
și procedura de conciliere prevăzută la 
alineatul (3), inclusiv instituirea, sarcinile, 
alcătuirea și modalitățile de lucru ale 
organismului de conciliere.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 100 în vederea 
completării prezentului regulament, prin 
care stabilește norme privind măsurile care 
trebuie luate în legătură cu adoptarea 
actului de punere în aplicare menționat la 
alineatul (1) și cu punerea în aplicare a 
acestuia, inclusiv schimbul de informații 
dintre Comisie și statele membre, 
termenele care trebuie respectate, precum 
și procedura de conciliere prevăzută la 
alineatul (3), inclusiv instituirea, sarcinile, 
alcătuirea și modalitățile de lucru ale 
organismului de conciliere. 

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură un nivel al 
controalelor necesar pentru o gestionare 
eficace a riscurilor.

Statele membre asigură un nivel al 
controalelor necesar pentru o gestionare 
eficace a riscurilor. Autoritatea 
responsabilă extrage un eșantion pentru 
control din întreaga populație de 
solicitanți, inclusiv, după caz, o parte 
selectată în mod aleatoriu, pentru a obține 
o rată de eroare reprezentativă, și una 
aleasă pe baza riscurilor, care vizează 
depistarea zonelor în care riscurile de 
eroare sunt cele mai mari.

Or. en

Justificare

Text preluat din articolul 59 alineatul (2) din actualul Regulament orizontal,.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61 eliminat

Compatibilitatea intervențiilor în scopul 
controalelor în sectorul vitivinicol

În scopul aplicării intervențiilor în 
sectorul vitivinicol menționate în 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC], statele membre se 
asigură că procedurile de gestionare și 
control aplicate intervențiilor respective 
sunt compatibile cu sistemul integrat 
menționat în capitolul II din prezentul 
titlu în ceea ce privește următoarele 
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elemente:

(a) sistemele de identificare a 
parcelelor agricole;

(b) controalele.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce privește ajutoarele pentru 
intervențiile legate de suprafață menționate 
la articolul 63 alineatul (2) și puse în 
aplicare în conformitate cu planurile 
strategice naționale PAC, statele membre 
impun depunerea unei cereri prin utilizarea 
aplicației geospațiale puse la dispoziție de 
autoritatea competentă în vederea 
depunerii cererilor.

1. În ceea ce privește ajutoarele pentru 
intervențiile legate de suprafață menționate 
la articolul 63 alineatul (2) și puse în 
aplicare în conformitate cu planurile 
strategice naționale PAC, statele membre 
impun depunerea unei cereri prin utilizarea 
formularului pus la dispoziție de 
autoritatea competentă în cadrul aplicației 
lor geospațiale.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 70 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie un sistem de 
control și de sancțiuni în ceea ce privește 
ajutoarele, astfel cum se menționează la 
articolul 63.

Statele membre instituie un sistem de 
control și de sancțiuni în ceea ce privește 
ajutoarele, astfel cum se menționează la 
articolul 63. Statele membre desfășoară, 
prin intermediul agențiilor de plăți sau al 
organismelor pe care le-au delegat, 
controale administrative privind cererile 
de ajutor pentru a verifica îndeplinirea 
condițiilor de eligibilitate pentru 
acordarea ajutorului. Controalele 
respective sunt completate de controale la 



PE629.392v01-00 48/58 PR\1165936RO.docx

RO

fața locului.

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 70 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatele (1) - (5) ale articolului 57 se 
aplică mutatis mutandis.

eliminat

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) forma, conținutul și modalitățile de 
transmitere către Comisie sau de punere la 
dispoziția acesteia:

(a) forma și modalitățile de transmitere 
către Comisie sau de punere la dispoziția 
acesteia:

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracteristicile și normele de bază 
privind sistemul de depunere a cererilor 
cu informații geo-spațiale și sistemul de 
monitorizare a suprafețelor menționate la 
articolele 67 și 68.

(b) Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 100, 
acte delegate pentru completarea 
prezentului regulament prin stabilirea 
normelor privind conținutul pentru a 
transmite Comisiei și a-i pune la 
dispoziție:
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Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 1 – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) rapoartele de evaluare a calității 
sistemului de identificare a parcelelor 
agricole, a sistemului de depunere a 
cererilor cu informații geospațiale și a 
sistemului de monitorizare a suprafețelor;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 1 – litera b – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile de remediere care 
urmează să fie puse în aplicare de către 
statele membre, astfel cum se 
menționează la articolele 66, 67 și 68;

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 1 – litera b – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) caracteristicile și normele de bază 
privind sistemul de depunere a cererilor 
cu informații geo-spațiale și sistemul de 
monitorizare a suprafețelor menționate la 
articolele 67 și 68.
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Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 101, acte delegate 
de modificare a pragului prevăzut la primul 
paragraf.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 100, acte delegate 
de modificare a pragului prevăzut la primul 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pot decide, în funcție de cerințele, 
standardele, actele sau domeniile 
condiționalității în cauză, să utilizeze 
controalele efectuate în cadrul sistemelor 
de control aplicabile respectivei cerințe, 
respectivului standard, act sau domeniu al 
condiționalității, cu condiția ca eficiența 

(b) pot decide, în funcție de cerințele, 
standardele, actele sau domeniile 
condiționalității în cauză, să utilizeze 
controalele efectuate în cadrul sistemelor 
de control aplicabile respectivei cerințe, 
respectivului standard, act sau domeniu al 
condiționalității, cu condiția ca eficiența 
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acestor controale să fie cel puțin egală cu 
cea a controalelor la fața locului 
menționate la litera (a);

acestor controale să fie cel puțin egală cu 
cea a controalelor la fața locului 
menționate la litera (a); și

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilesc eșantionul de control 
pentru controalele menționate la litera (a) 
care urmează să fie efectuate în fiecare an 
pe baza unei analize a riscurilor, includ o 
componentă aleatorie și prevăd faptul că 
eșantionul de control trebuie să acopere 
cel puțin 1 % din beneficiarii care primesc 
ajutorul prevăzut în titlul III capitolul 1 
secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 84 alineatul (3) litera (d) devine articolul 84 alineatul (4) (nou), prin adăugarea 
textului „statele membre”.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre stabilesc 
eșantionul de control pentru controalele 
menționate la alineatul 3 litera (a) care 
urmează să fie efectuate în fiecare an pe 
baza unei analize a riscurilor, includ o 
componentă aleatorie și prevăd ca 
eșantionul de control să acopere cel puțin 
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1 % din beneficiarii care primesc ajutorul
prevăzut în titlul III capitolul 1 secțiunea 
2 din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

Or. en

Justificare

Articolul 84 alineatul (3) litera (d) devine articolul 84 alineatul (3a) (nou), prin adăugarea 
textului „statele membre”.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre pot scuti 
beneficiarii de sancțiuni administrative în 
cazul în care cuantumul ajutorului primit 
într-un an este mai mic sau egal cu 1 250 
EUR și dacă suprafața eligibilă este mai 
mică de 10 ha.

Or. en

Justificare

Alineatul (3a) este alineatul (4) nou.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul unei neconformități 
repetate, procentul reducerii este mai mare 
decât cel aplicat în cazul unei 
neconformități datorate neglijenței și 
sancționate pentru prima dată.

3. În cazul unei neconformități 
repetate, procentul reducerii este de 10 % 
din cuantumul total al plăților menționate 
la alineatul (1) din prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul unei neconformități 
deliberate, procentul este mai mare decât 
cel aplicat în cazul unei neconformități 
repetate în temeiul alineatului (3) și se 
poate ajunge până la excluderea totală de la 
plăți și se poate aplica pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici.

4. În cazul unei neconformități 
deliberate, procentul este de cel puțin 15 % 
din cuantumul total al plăților menționate 
la alineatul (1) din prezentul articol și se 
poate ajunge până la excluderea totală de la 
plăți și se poate aplica pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici.

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 90 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) a declarației de gestiune și a 
conturilor anuale ale agențiilor de plăți;

(ii) a declarației de gestiune și a 
conturilor anuale ale agențiilor de plăți 
astfel cum sunt definite la articolul 10a, 
precum și a rezultatelor tuturor 
auditurilor și controalelor realizate și 
disponibile;

Or. en

(În propunerea Comisiei, trimitere la articolul 8 - Organismele de coordonare; în noua 
structură a organismelor de guvernanță, trimitere la noul articol 10a).

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu publică informațiile 
menționate la articolul 44 alineatul (3) 

Statele membre nu publică informațiile 
menționate la articolul 44 alineatul (3) 
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literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind dispozițiile 
comune (RDC)] în cazul în care cuantumul 
ajutorului primit în cursul unui an de către 
un beneficiar este mai mic sau egal cu 
1 250 EUR.

literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind dispozițiile 
comune (RDC)] în cazul în care cuantumul 
ajutorului primit în cursul unui an de către 
un beneficiar este mai mic sau egal cu 
1 250 EUR și dacă suprafața eligibilă este 
mai mică de 10 ha.

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100a

Procedura de urgență

1. Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în 
vigoare și se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecțiune în 
conformitate cu alineatul (2). Notificarea 
unui act delegat către Parlamentul 
European și Consiliu prezintă motivele 
pentru care s-a folosit procedura de 
urgență.

2. Parlamentul European sau 
Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire
la un act delegat în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 100 
alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă 
actul imediat ce Parlamentul European 
sau Consiliul notifică decizia de a 
formula obiecții.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 103
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 eliminat

Măsuri tranzitorii

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 101, 
în vederea completării prezentului 
regulament cu derogări de la normele 
prevăzute în prezentul regulament și cu 
completări ale acestora, atunci când este 
necesar.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 1 iunie 2018, Comisia Europeană a adoptat pachetul de trei propuneri legislative pentru 
reformarea politicii agricole comune (PAC) 2021 - 2027, inclusiv normele privind 
„finanțarea, gestionarea și monitorizarea” [Regulamentul (UE) nr. 393/2018]. Acest pachet 
legislativ amplu a fost inițial prevăzut pentru sfârșitul anului 2017. Întârzierea care a apărut 
impune un termen scurt, care coincide cu sfârșitul ambelor mandate, atât al Parlamentului 
European, cât și al Comisiei, și creează astfel circumstanțe dificile în ceea ce privește 
adoptarea de către colegiuitor. 

Întârzierea a fost cauzată, de asemenea, de propunerea întârziată a cadrului financiar 
multianual (CFM) 2021-2027, care a fost prezentată abia în mai 2018 [COM(2018)321] și 
care stabilește pachetul financiar pentru viitoarea PAC. Alocarea pentru PAC este de 365 006 
milioane EUR pentru UE-27 (în credite de angajament), ceea ce reprezintă o reducere de 
aproximativ 5 %. Alocarea pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA) se ridică la 
286,2 miliarde EUR, cu o reducere de -1,1 %, în timp ce pentru Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), cele 78,8 miliarde EUR reprezintă o reducere de -15,3 %, 
raportat întotdeauna la linia de bază. Cu toate acestea, dacă în cursul procesului de adoptare se 
fac modificări suplimentare semnificative ale plafoanelor bugetare propuse, ar putea fi 
necesară, de asemenea, și o revizuire a poziției Parlamentului. Prin urmare, decizia finală 
privind reformarea PAC este, în cele din urmă, legată de aprobarea finală a CFM. 

Arhitectura generală a pachetului PAC cuprinde trei rapoarte: Regulamentul privind 
finanțarea și gestionarea, Regulamentul privind planurile strategice PAC, care reunește două 
regulamente în prezent distincte, privind plățile directe și respectiv dezvoltarea rurală, și 
Regulamentul privind organizarea comună unică a piețelor (OCP). Din cauza suprapunerilor 
majore, Regulamentul privind planurile strategice și Regulamentul privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea trebuie interpretate și votate împreună.

În ceea ce privește baza de date, evaluarea impactului (EI) realizată de către CE nu reușește, 
în cea mai mare parte, să ofere rezultate în ceea ce privește aspectul esențial al simplificării, în 
cazul căreia nu se prevede niciun fel de cuantificare detaliată a reducerii sarcinii 
administrative - în realitate, aceasta este transferată de la CE către statele membre. Între timp, 
analiza prezentată de Curtea de Conturi Europeană (CCE) asupra performanței actualei PAC 
demonstrează că componenta de „ecologizare” a plăților directe, deși bine intenționată, nu și-a 
atins integral obiectivele și a creat o povară administrativă semnificativă. 

Deși face parte din pachetul de reformă al PAC, raportoarea consideră că, în special, raportul 
privind finanțarea și gestionarea nu poate fi privit separat de abordarea generală a UE privind 
fondurile structurale (fondurile ESI) și, mai ales, separat de propunerea privind Regulamentul 
privind dispozițiile comune (RDC), care servește drept regulament generic pentru toate 
fondurile multianuale ale UE. Atât Regulamentul privind dispozițiile comune, cât și 
Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea se referă, de asemenea, la 
cadrul general prevăzut în Regulamentul financiar, care acoperă toate modelele de gestionare 
(directă, indirectă și partajată) și furnizează definițiile (inclusiv privind guvernanța) și 
condițiile (inclusiv auditul și controlul) de bază. RDC permite atât orientarea performanțelor, 
cât și a realizărilor, stabilirea unor etape care să fie legate de plățile efectuate pe baza 
indicatorilor de rezultat și utilizarea opțiunilor simplificate privind costurile (OSC), cum ar fi 
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ratele fixe, sumele forfetare și costurile unitare standard, pe care raportoarea le consideră a fi 
instrumente vitale și pentru gestionarea FEADR. În plus, acesta clarifică și interdependența 
dintre inițiativele LEADER (finanțate din FEADR) și cele de dezvoltare plasată sub 
responsabilitatea comunității (DRC), finanțate din fondurile ESI. 

În rezoluția Parlamentului referitoare la „viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”
[P8_TA(2018)0224] din mai 2017 privind Comunicarea Comisiei cu același titlu 
[COM(2017)713final], aspectele-cheie ridicate se referă la un sistem de guvernanță simplu și 
transparent, la un model de performanță funcțional orientat spre rezultate și la integrarea 
diverselor măsuri de agromediu și climă într-o structură coerentă și simplificată. 
Schimbarea semnificativă din cadrul noii propuneri pentru reforma PAC, pe care raportoarea 
o consideră pozitivă, este reprezentată de o trecere de la conformitate la performanță, 
atribuind totodată mult mai multe responsabilități statelor membre din partea Comisiei, 
inclusiv în ceea ce privește gestionarea și controalele, astfel cum se subliniază în 
Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea. 

Prin urmare, aspectele esențiale ale proiectului de raport al PE vizează stabilirea unui cadru 
legislativ care să permită îmbunătățirea punerii în aplicare a unei gestionări și a unui control 
simplificat și modernizat al PAC, prin:

Sistemul de guvernanță: Obiectivul dublu al unei structuri deopotrivă simple și 
cuprinzătoare se realizează printr-o refacere aproape completă a sistemului propus de CE, în 
special prin clarificarea structurii și a competențelor numărului crescut de instituții 
(organismul de coordonare, comitetul de monitorizare) și prin specificarea sarcinilor 
suplimentare ale acestora (organismul de certificare), în vederea asigurării eficienței, a 
transparenței și a răspunderii;

Obligațiile de raportare: Trecerea de la un sistem de raportare bazat exclusiv pe 
realizări (financiar) la un sistem de raportare mixt bazat pe realizări și rezultate (performanță), 
care include o supraveghere redusă din partea Comisiei și obligații de raportare suplimentare 
sporite ale statelor membre. Pentru a limita sarcina administrativă în mod inevitabil din ce în 
ce mai mare (revizuirea anuală a performanței), asigurând totodată relevanța și calitatea 
noului sistem bazat pe performanță (indicatori de performanță), se propune o ajustare a 
ciclului de raportare;

Rezerva pentru situații de criză: Rolul esențial al unui mecanism pentru situațiile de 
criză finanțat în mod corespunzător, independent și bine orientat este restabilit prin limitarea 
domeniului său de aplicare numai pentru situații de criză (fără intervenție pe piață), permițând 
totodată extinderea bazei de finanțare atât în cadrul PAC, cât și în afara acesteia și menținând 
principiul propus al reportării;

Sancțiuni și controale: Plafonul pentru excluderea de la sancțiuni este restabilit la 
1 250 EUR per beneficiar și de până la 10 ha de teren eligibil, ca o etapă majoră de 
simplificare pentru micii fermieri; în același timp, este consolidată necesitatea unor controale 
bazate pe riscuri la fața locului, efectuate de statele membre; o mai bună disponibilitate a 
datelor prin satelit din partea CE pentru a contribui la efectuarea unor controale mai bune; 
pentru a restabili un anumit grad de armonizare, se introduce un sistem comun de creștere 
treptată a nivelului sancțiunilor în caz de neconformitate repetată;
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Servicii de consiliere agricolă: Acesta este un element esențial al sistemului de punere 
în aplicare a PAC și, prin urmare, ar trebui să rămână în regulamentul orizontal, împreună cu 
norme mai detaliate, pentru a asigura accesul beneficiarilor din toate statele membre ca o 
condiție prealabilă pentru o politică agricolă modernă în întreaga UE;

Controlul democratic: Propunerile conțin un număr enorm de competențe asupra 
cărora urmează să se decidă într-o etapă ulterioară, care era necesar să fie revizuite și 
redefinite pentru a menține un echilibru între instituții. 

În ceea ce privește intrarea în vigoare a propunerilor legislative, odată ce acestea sunt 
adoptate de colegiuitori, este util a se reaminti faptul că, pentru ultima perioadă de programare 
a PAC, acestea au necesitat doi ani de măsuri tranzitorii. Cu toate acestea, acest lucru nu a 
coincis nici cu încheierea mandatului Parlamentului și al Comisiei, nici cu introducerea de noi 
sarcini și structuri. Prin urmare, trebuie adoptat, în timp util, un act juridic cuprinzător, care să 
guverneze dispozițiile tranzitorii necesare, în special noua abordare bazată pe performanță, 
pentru a acorda statelor membre timpul necesar înființării noilor sisteme.
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