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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027, o parte 
semnificativă a bugetului UE ar trebui să 
fie dedicată în continuare agriculturii, 
care este o politică comună de importanță 
strategică. Prin urmare, pachetul 
financiar pentru PAC ar trebui să fie de 
383,255 miliarde EUR la prețurile din 
2018 (431,946 miliarde EUR la prețuri 
curente).

Justificare

În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, amendamentul 
de compromis reflectă cea mai recentă defalcare a CFM pe programe, astfel cum a fost 
propusă de către raportorii pentru CFM și adoptată în raportul intermediar referitor la 
propunerea de regulament al Consiliului privind cadrul financiar multianual 2021-2027 –
poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La 14 martie și la 30 mai 2018, 
Parlamentul European a subliniat, în 
Rezoluția sa referitoare la cadrul 
financiar multianual (CFM) 2021-2027, 
importanța principiilor orizontale care ar 
trebui să stea la baza CFM pentru 
perioada 2021-2027 și a tuturor politicilor 
conexe ale Uniunii. Parlamentul a 
reafirmat, în acest context, poziția sa 
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potrivit căreia UE trebuie să își 
îndeplinească angajamentul de a fi un 
lider în ceea ce privește punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă (ODD) ale ONU și a regretat 
lipsa unui angajament clar și vizibil în 
acest sens în aceste propuneri. Prin 
urmare, Parlamentul a solicitat integrarea 
ODD în toate politicile și inițiativele 
Uniunii din următorul CFM. Parlamentul
a subliniat, de asemenea, că eliminarea 
discriminării este o măsură determinantă 
pentru îndeplinirea angajamentelor UE 
privind realizarea unei Europe favorabile 
incluziunii și a solicitat, așadar, 
includerea angajamentelor în materie de 
integrare a aspectelor de gen și de 
egalitate de gen în toate politicile și 
inițiativele Uniunii pentru următorul 
CFM. În rezoluția sa, Parlamentul a 
evidențiat că, în urma Acordului de la 
Paris, cheltuielile orizontale legate de 
climă ar trebui să crească în mod 
semnificativ în raport cu actualul CFM și 
ar trebui să ajungă la 30 % cât mai 
curând posibil și cel târziu până în 2027.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În Rezoluția sa din 30 mai 2018 
privind cadrul financiar multianual și 
resursele proprii pentru 2021-2027, 
Parlamentul European a deplâns faptul 
că propunerea Comisiei din 2 mai 2018 
privind cadrul financiar multianual
pentru perioada 2021-2027 a condus în 
mod direct la o reducere cu 15 % a 
nivelului aferent politicii agricole comune 
și s-a opus în mod special oricăror 
reduceri radicale care ar putea prejudicia 
înseși natura și obiectivele acestei politici.
De asemenea, el a pus sub semnul 
întrebării, în acest context, propunerea de 
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a se reduce în mod drastic Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
cu peste 25 %.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. PAC contribuie, de asemenea, la 
îndeplinirea angajamentului Uniunii și al 
statelor sale membre de realizare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În viitor, agricultura ar trebui să se 
concentreze pe producerea de alimente de 



PE625.573v02-00 6/18 AD\1169290RO.docx

RO

înaltă calitate, dat fiind că avantajul 
competitiv al Europei rezidă în domeniul 
calității. Normele Uniunii ar trebui să fie 
menținute și consolidate acolo unde acest 
lucru este fezabil și ar trebui să se aibă în 
vedere măsuri atât pentru a crește în 
continuare productivitatea și 
competitivitatea pe termen lung în 
sectorul producției de alimente, cât și 
pentru a introduce noi tehnologii și o 
utilizare mai eficientă a resurselor, 
consolidând astfel rolul de lider mondial 
deținut de Uniune.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele 
rurale.

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa, alte politici ale Uniunii și 
angajamente asumate la nivel 
internațional ar trebui să încurajeze 
utilizarea la maximum de către FEADR a 
rezultatelor cercetării și inovării, în special 
a celor rezultate în urma proiectelor 
finanțate prin intermediul Orizont Europa 
și al parteneriatului european pentru 
inovare (PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele 
rurale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a asigura distribuirea 
echitabilă a plăților directe între statele 
membre și pentru a elimina diferențele 
dintre diversele regiuni ale Uniunii, ar 
trebui să se țină seama de indici socio-
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economici și de costuri de producție de 
încredere. În acest sens, este esențial să se 
asigure condiții egale în materie de 
concurență pentru toți fermierii din 
Uniune, ținând seama de vulnerabilitățile 
și specificitățile economiilor la scară 
mică, precum și să se pună în aplicare 
măsuri pentru a contracara volatilitatea 
prețurilor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a realiza obiectivele 
climatice ale Uniunii, obiectivele de 
combatere a schimbărilor climatice ar 
trebui să se ridice, în general, la cel puțin 
25 % din cheltuielile bugetare ale UE care 
sprijină obiectivele legate de climă în 
perioada CFM 2021-2027, iar obiectivul 
anual ar trebui să ajungă la 30 % cât mai 
curând posibil și cel târziu până în 2027. 
Pentru a răspunde recomandărilor Curții 
de Conturi Europene, în legislațiile 
specifice programului ar trebui să fie 
prevăzute obiective obligatorii privind 
acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice, iar toate procesele de 
programare și de planificare necesită o 
alocare bugetară ex-ante, mai degrabă 
decât o contabilitate realizată ex-
post. Integrarea aspectelor legate de climă 
și mecanismele de reziliență la 
schimbările climatice ar trebui să fie 
unificate prin reformarea, extinderea și 
centralizarea sistemului de markeri Rio, 
pentru a se putea face o distincție între 
atenuare și adaptare și între sectoare, 
precum și prin evaluările de tip „eficiența 
energetică pe primul loc” în cazul 
planificării investițiilor în infrastructură, 
astfel cum se prevede în Regulamentul 
privind guvernanța uniunii energetice, ca 
și prin criterii clare de excludere. Cadrele 
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de performanță ar trebui să se bazeze pe 
indicatori adecvați și complecși de 
realizare și de rezultat, indicând nivelul de 
ambiție și plasând rezultatele în 
perspectivă în raport cu nevoile, 
obiectivele și oportunitățile de la nivel 
național.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Având în vedere necesitatea 
eliminării lacunelor în materie de investiții 
din sectorul agricol al Uniunii și pentru a 
se îmbunătăți accesul la instrumentele 
financiare pentru grupurile prioritare, în 
special pentru tinerii fermieri și pentru noii 
fermieri cu profiluri de risc mai ridicat, ar 
trebui să se încurajeze utilizarea garanției 
InvestEU și combinarea granturilor cu 
instrumente financiare. Deoarece utilizarea 
instrumentelor financiare în statele membre 
variază considerabil ca urmare a 
diferențelor în ceea ce privește accesul la 
finanțare, dezvoltarea sectorului bancar, 
prezența capitalului de risc, familiaritatea 
în rândul administrațiilor publice și 
potențiala gamă de beneficiari, statele 
membre ar trebui să prevadă în planurile 
strategice PAC ținte, beneficiari și condiții 
preferențiale adecvate și alte norme de 
eligibilitate posibile.

(42) Având în vedere necesitatea 
eliminării lacunelor în materie de investiții 
din sectorul agricol al Uniunii și pentru a 
se îmbunătăți accesul la instrumentele 
financiare pentru grupurile prioritare, în 
special pentru tinerii fermieri, pentru femei
și pentru noii fermieri cu profiluri de risc 
mai ridicat, ar trebui să se încurajeze 
utilizarea garanției InvestEU și combinarea 
granturilor cu instrumente financiare. 
Deoarece utilizarea instrumentelor 
financiare în statele membre variază 
considerabil ca urmare a diferențelor în 
ceea ce privește accesul la finanțare, 
dezvoltarea sectorului bancar, prezența 
capitalului de risc, familiaritatea în rândul 
administrațiilor publice și potențiala gamă 
de beneficiari, statele membre ar trebui să 
prevadă în planurile strategice PAC ținte, 
beneficiari și condiții preferențiale 
adecvate și alte norme de eligibilitate 
posibile.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 

(52) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
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conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea combaterii 
schimbărilor climatice în politicile Uniunii 
și la atingerea unei ținte generale ca 25 % 
din cheltuielile bugetului UE să sprijine
îndeplinirea obiectivelor climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul PAC 
vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 
climatice cu 40 % din pachetul financiar 
total al PAC. Acțiunile relevante vor fi 
identificate pe parcursul elaborării și 
implementării programului și vor fi 
reevaluate în contextul evaluărilor 
relevante și al proceselor de revizuire.

conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și de 
a îndeplini obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
acest program va contribui la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei în politicile 
Uniunii și la atingerea unei ținte globale 
privind utilizarea a cel puțin 25 % din 
cheltuielile bugetului UE pentru
îndeplinirea obiectivelor climatice în 
perioada de programare 2021-2027 și a 
unei ținte anuale de 30 % cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 2027. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul PAC 
vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 
climatice cu 45 % din pachetul financiar 
total al PAC. Acțiunile relevante vor fi 
identificate pe parcursul elaborării și 
implementării programului și vor fi 
reevaluate în contextul evaluărilor 
relevante și al proceselor de revizuire.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) Noul model de performanță nu 
trebuie să pună în discuție integritatea 
pieței unice sau natura în mod istoric 
europeană a PAC, care trebuie să rămână 
o politică cu adevărat comună, garantând 
o abordare europeană și condiții de 
concurență echitabile.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79a) După 2020, PAC trebuie să 
sprijine fermierii în mod mai eficient, 
pentru a putea face față volatilității 
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prețurilor și a veniturilor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80a) Acordurile comerciale semnate cu 
țări terțe în ceea ce privește sectorul 
agricol ar trebui să prevadă mecanisme și 
să conțină clauze de salvgardare pentru a 
garanta existența unor condiții de 
concurență echitabile între fermierii din 
UE și cei din afara UE, ca și pentru a 
proteja consumatorii.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Titlul II capitolul III, titlul III 
capitolul II și articolele 41 și 43 din 
Regulamentul (UE) [CPR]al Parlamentului 
European și al Consiliului26 se aplică 
sprijinului finanțat din FEADR în temeiul 
prezentului regulament.

2. Titlul II capitolul III, titlul III 
capitolul II și articolele 41 și 43 din 
Regulamentul (UE) [CPR]al Parlamentului 
European și al Consiliului26 se aplică 
sprijinului finanțat din FEADR în temeiul 
prezentului regulament pentru a asigura 
continuitatea dintre fondurile structurale 
și planurile strategice.

_________________ _________________

26 Regulamentul (UE) […/…] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [data] [titlul complet] (JO L ).

26 Regulamentul (UE) […/…] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [data] [titlul complet] (JO L ).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează 
îmbunătățirea în continuare a dezvoltării 
sustenabile a agriculturii, a sectorului 
alimentar și a zonelor rurale și contribuie la 
îndeplinirea următoarelor obiective 
generale:

PAC rămâne o politică comună a Uniunii 
și este finanțată în mod corespunzător 
pentru a-și atinge obiectivele și pentru a 
transpune în realitate aspirațiile de a 
dispune de o PAC revizuită și eficientă.
Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează 
îmbunătățirea în continuare a dezvoltării 
sustenabile a agriculturii, a sectorului 
alimentar și a zonelor rurale și contribuie la 
îndeplinirea următoarelor obiective 
generale:

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) atragerea tinerilor fermieri și 
facilitarea dezvoltării întreprinderilor din 
zonele rurale;

(g) creșterea sprijinului acordat fermelor 
familiale, atragerii femeilor și a tinerilor 
fermieri și facilitării dezvoltării 
întreprinderilor din zonele rurale;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii economice, a incluziunii 
sociale și a dezvoltării locale în zonele 
rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 
silviculturii sustenabile.

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii economice, a incluziunii 
sociale și a dezvoltării locale în zonele 
rurale, în zonele îndepărtate, precum și în 
cele afectate de constrângeri naturale și 
în cele muntoase, inclusiv a bioeconomiei 
și a silviculturii sustenabile.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii economice, a incluziunii 
sociale și a dezvoltării locale în zonele 
rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 
silviculturii sustenabile.

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii economice, a incluziunii 
sociale, a egalității de gen, a 
nediscriminării și a dezvoltării locale în 
zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 
silviculturii sustenabile.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Urmărind obiectivele specifice, statele 
membre asigură totodată simplificarea și 
performanța sprijinului PAC.

2. Urmărind obiectivele specifice, statele 
membre asigură totodată simplificarea și 
performanța sprijinului PAC. Comisia se 
asigură că funcțiile de control și audit 
financiar și al performanței sunt realizate 
la aceleași standarde ridicate de 
îmbunătățire continuă în toate statele 
membre, cu respectarea deplină a 
principiilor subsidiarității și flexibilității.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Îndeplinirea obiectivelor menționate la 
articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) se 
evaluează pe baza indicatorilor comuni de 
realizare, de rezultat și de impact. Setul de 
indicatori comuni include:

Îndeplinirea obiectivelor menționate la 
articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) se 
evaluează adoptând o abordare bazată pe 
rezultate pe baza unor indicatori comuni 
de realizare, de rezultat și de impact. Setul 
de indicatori comuni include:

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru care decide să 
acorde sprijinul de bază pentru venit în 
funcție de drepturile la plată gestionează o 
rezervă națională.

1. Fiecare stat membru care decide să 
acorde sprijinul de bază pentru venit în 
funcție de drepturile la plată gestionează o 
rezervă națională în conformitate cu 
legislația națională.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Cuantumul total al sprijinului din 
partea Uniunii pentru tipurile de 
intervenții pentru FEGA în temeiul 
prezentului regulament pentru perioada 1 
ianuarie 2021-31 decembrie 2027 este de 
286,543 miliarde EUR la prețuri din 2018 
(322,948 miliarde EUR la prețuri 
curente).

Justificare

În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, amendamentul 
de compromis reflectă cea mai recentă defalcare a CFM pe programe, astfel cum a fost 
propusă de către raportorii pentru CFM și adoptată în raportul intermediar referitor la 
propunerea de regulament al Consiliului privind cadrul financiar multianual 2021-2027 –
poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cuantumul total al sprijinului din 
partea Uniunii pentru tipurile de 
intervenții pentru FEADR în temeiul 
prezentului regulament pentru perioada 1 
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ianuarie 2021-31 decembrie 2027 este de 
96,712 miliarde EUR la prețuri din 2018 
(108,999 miliarde EUR la prețuri 
curente).

Justificare

În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, amendamentul 
de compromis reflectă cea mai recentă defalcare a CFM pe programe, astfel cum a fost 
propusă de către raportorii pentru CFM și adoptată în raportul intermediar referitor la 
propunerea de regulament al Consiliului privind cadrul financiar multianual 2021-2027 –
poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord.

.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cuantumul total al sprijinului din 
partea Uniunii pentru tipurile de 
intervenții pentru dezvoltarea rurală în 
temeiul prezentului regulament pentru 
perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 
202738 este de 78 811 milioane EUR în 
prețuri curente, în conformitate cu cadrul 
financiar multianual pentru anii 2021-
202738.

eliminat

__________________

38 Propunere de Regulament al 
Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2021-2027 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor, COM(2018)322 
final.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Din resursele menționate la alineatul (1), 
0,25 % vor fi dedicate finanțării 
activităților de asistență tehnică la inițiativa 
Comisiei, menționate la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) [HzR], inclusiv 
Rețeaua europeană pentru politica agricolă 
comună, menționată la articolul 113 
alineatul (2) din prezentul regulament, și 
parteneriatul european pentru inovare 
privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, menționat la articolul 114 din 
prezentul regulament. Aceste activități pot 
viza perioade precedente și ulterioare ale 
planului strategic PAC.

2. Din resursele menționate la articolul 79 
alineatul (3), 0,25 % vor fi dedicate 
finanțării activităților de asistență tehnică 
la inițiativa Comisiei, menționate la 
articolul 7 din Regulamentul (UE) [HzR], 
inclusiv Rețeaua europeană pentru politica 
agricolă comună, menționată la articolul 
113 alineatul (2) din prezentul regulament, 
și parteneriatul european pentru inovare 
privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, menționat la articolul 114 din 
prezentul regulament. Aceste activități pot 
viza perioade precedente și ulterioare ale 
planului strategic PAC.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza analizei SWOT menționate la 
articolul 103 alineatul (2) și a unei evaluări 
a nevoilor, menționate la articolul 96, 
statele membre stabilesc, în propriile 
planuri strategice PAC, o strategie de 
intervenție în conformitate cu articolul 97, 
în care sunt stabilite ținte cantitative și 
obiective de etapă în vederea îndeplinirii 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Țintele sunt definite pe baza unui set 
comun de indicatori de rezultat prevăzut în 
anexa I.

Pe baza analizei punctelor tari, a 
punctelor slabe, a oportunităților și a 
amenințărilor (analiza SWOT) menționate 
la articolul 103 alineatul (2) și a unei 
evaluări a nevoilor, menționate la articolul 
96, statele membre stabilesc, în propriile 
planuri strategice PAC, o strategie de 
intervenție în conformitate cu articolul 97, 
în care sunt stabilite ținte cantitative și 
obiective de etapă în vederea îndeplinirii 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Țintele sunt definite pe baza unui set 
comun de indicatori de rezultat prevăzut în 
anexa I.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Până la sfârșitul celui de-al treilea 
an de la începerea implementării planurilor
strategice PAC, ținând seama de indicatorii 
prevăzuți în anexa I, Comisia efectuează o 
evaluare intermediară pentru a analiza 
eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și 
valoarea adăugată la nivelul Uniunii a 
FEGA și FEADR. Comisia poate utiliza 
toate informațiile relevante disponibile deja 
în conformitate cu articolul [128] din [noul 
Regulament financiar].

2. Până la sfârșitul celui de-al treilea 
an de la începerea implementării planurilor 
strategice PAC, ținând seama de indicatorii 
prevăzuți în anexa I, Comisia efectuează o 
evaluare intermediară pentru a analiza 
eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și 
valoarea adăugată la nivelul Uniunii a 
FEGA și FEADR, precum și pentru a 
analiza folosirea de către statele membre 
a transferurilor dinspre plățile directe 
spre alocările FEADR și invers în 
conformitate cu articolul 90 din prezentul 
regulament. Comisia poate utiliza toate 
informațiile relevante disponibile deja în 
conformitate cu articolul [128] din [noul 
Regulament financiar].

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia efectuează o evaluare ex 
post pentru a analiza fondurile din 
perspectiva eficacității, a eficienței, a 
relevanței, a coerenței și a valorii adăugate 
a FEGA și FEADR la nivelul Uniunii.

3. Comisia efectuează o evaluare ex 
post pentru a analiza fondurile din 
perspectiva eficacității, a eficienței, a 
relevanței, a coerenței și a valorii adăugate 
a FEGA și FEADR la nivelul Uniunii, 
precum și pentru a analiza folosirea de 
către statele membre a transferurilor 
dinspre plățile directe spre alocările 
FEADR și invers în conformitate cu 
articolul 90 din prezentul regulament.
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