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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obligația UE de a respecta coerența politicilor în favoarea dezvoltării este codificată la 
articolul 208 din Tratatul de la Lisabona, în cadrul căruia UE se angajează să țină seama de 
obiectivele de dezvoltare în toate politicile care ar putea afecta țările în curs de dezvoltare și 
să evite contradicțiile între politici. Securitatea alimentară și agricultura sustenabilă sunt 
domenii prioritare ale cooperării pentru dezvoltare a UE. Cadrul de politică relevant al UE1 
(2010) subliniază importanța coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) în ceea ce 
privește securitatea alimentară la nivel mondial și evidențiază politica agricolă comună (PAC) 
a UE. Deși incoerențele între PAC și obiectivele de dezvoltare s-au redus de-a lungul anilor, 
mai ales pentru că Acordul OMC privind agricultura a obligat Uniunea să reducă sprijinul 
public pentru agricultură care denaturează comerțul și să elimine treptat subvențiile la export, 
există în continuare probleme legate de incoerență: 

 Subvențiile pentru producția agricolă în UE care determină creșterea exporturilor sau a 
importurilor de anumite bunuri către sau din țările în curs de dezvoltare (de exemplu, 
sprijinul cuplat facultativ pentru produsele considerate sensibile pentru țările în curs de 
dezvoltare);

 Măsurile de sprijinire a pieței care determină creșterea exporturilor de anumite mărfuri 
către țările în curs de dezvoltare (de exemplu, ajutorul pentru depozitare pentru laptele praf 
degresat din UE care, ca urmare a supraproducției, este exportat către țările în curs de 
dezvoltare la prețuri extrem de scăzute);

 Efectele negative asupra climei sau producția agricolă cu o utilizarea intensivă a resurselor 
(de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul creșterii animalelor din UE 
agravează schimbările climatice și contribuie la scăderea recoltelor în regiunile tropicale și 
subtropicale). 

Prezentul regulament definește obiectivele și instrumentele PAC, propunând un nou „model 
de performanță” care oferă statelor membre ale UE o mai mare responsabilitate în definirea 
PAC. Există puține modificări de substanță, altele decât o marjă suplimentară de ambiție 
redusă, deoarece statele membre și-ar stabili propriile obiective specifice. Raportoarea regretă 
faptul că propunerea legislativă pentru propunerea privind PAC nu răspunde la solicitarea 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care impune o tranziție substanțială către sisteme 
alimentare durabile, prin trecerea de la agricultura cu un volum mare de resurse și utilizarea 
intensivă a resurselor la practicile agroecologice până în 2030.

Analiza propunerii a arătat că, întrucât Comisia propune o continuitate semnificativă în ceea 
ce privește conținutul PAC sau menținerea situației actuale, politica ar continua să aibă efecte 
externe negative asupra dezvoltării după 2021: 

 Propunerea Comisiei este însoțită de o evaluare a impactului cu un scurt capitol privind 
CPD, care nu reușește să o convingă pe raportoare că obligația prevăzută în TFUE este 
respectată: în ceea ce privește comerțul, se menționează că „în prezent, peste 90 % din 

1 Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Un cadru de politică al 
UE în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a răspunde provocărilor pe care le 
ridică securitatea alimentară. COM(2010)0127. Bruxelles, CE, 31 martie 2010.
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sprijinul direct nu denaturează comerțul”, recunoscându-se implicit că puțin sub 10 % din 
ajutoarele directe continuă să o facă. 

 Alineatul privind utilizarea excepțională a măsurilor de sprijinire a pieței este foarte scurt 
și nu analizează efectele asupra dezvoltării. Nu există nicio mențiune cu privire la 
posibilele efecte negative ale PAC asupra dezvoltării, deși agricultura reprezintă 11 % din 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Întrucât proiectul de regulament nu precizează modul în care UE și statele sale membre vor 
asigura CPD, nici modul în care vor monitoriza impactul PAC asupra dezvoltării, raportoarea 
propune modificarea regulamentului după cum urmează:

 Un angajament mai puternic față de CPD prin introducerea CPD ca obiectiv specific și 
adăugarea unui „capitol de dezvoltare”.

 Monitorizarea impactului PAC asupra dezvoltării prin extinderea cadrului de monitorizare 
și introducerea unui mecanism de tratare a plângerilor. 

 Garantarea faptului că subvențiile, inclusiv sprijinul cuplat pentru venit, nu aduc prejudicii 
prin introducerea unui set de garanții.

 Definirea standardelor minime de mediu pe care trebuie să le respecte beneficiarii plăților 
directe. 

 Extinderea sprijinului pentru culturile de leguminoase în vederea reducerii importurilor de 
soia pentru hrana animalelor.

 Limitarea efectelor negative ecologice și climatice; o mai bună urmărire a cheltuielilor în 
domeniul politicilor climatice.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42, articolul 43 alineatul (2) și 
articolul 208,
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) și pentru 
securitatea alimentară de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să producă alimente sănătoase, 
să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale, să 
reducă decalajele în materie de dezvoltare 
dintre diversele zone și să contribuie la 
reducerea sarcinii administrative legate de 
legislația Uniunii pentru beneficiari. 
Comunicarea subliniază, de asemenea, 
dimensiunea globală a PAC și afirmă 
angajamentul Uniunii de a consolida 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
durabile (CPDD).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a aborda dimensiunea 
globală și implicațiile PAC, Comisia ar 
trebui să asigure coerența și continuitatea 
cu alte politici și instrumente externe ale 
Uniunii, în special în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare și al comerțului. 
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Angajamentul Uniunii în ceea ce privește 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
necesită luarea în considerare a 
obiectivelor și principiilor de dezvoltare la 
elaborarea politicilor agricole, în special 
pentru a se asigura că acestea sunt în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă și cu Acordul de la Paris.

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 cum ar fi 
concentrarea din ce în ce mai mare a 
terenurilor agricole 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, inclusiv Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă și Acordul de 
la Paris. Acest lucru va fi posibil numai 
dacă obiectivele stabilite sunt ambițioase 
și dacă există un sistem de monitorizare 
care să garanteze că PAC contribuie la 
protecția mediului, la biodiversitate, la 
bunăstarea animalelor și la echitatea 
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socială la nivelul Uniunii și la nivel 
mondial.

Amendamentul 5

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 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 în 
sectorul agricol și în zonele rurale inovații 
coordonate cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD). În acest context, pe 
lângă ODD 2 („eradicarea foametei”), 
deosebit de importante mai sunt, de 
asemenea, ODD 5 („egalitatea de gen”), 
ODD 12 („consum și producție 
responsabile”), ODD 13 („acțiuni 
climatice”) și ODD 15 („viața terestră”). 
Acolo unde este adecvat, rezultatele 
cercetării și ale inovării ar trebui să fie 
împărtășite cu țările în curs de dezvoltare 
în cadrul cooperării pentru dezvoltare a 
Uniunii pentru a promova dezvoltarea 
durabilă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
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(TFUE), precum și pentru a garanta că 
Uniunea face față în mod corespunzător 
celor mai recente provocări cu care se 
confruntă, este oportun să se prevadă o 
serie de obiective generale care să reflecte 
orientările prezentate în comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”. De asemenea, la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective 
specifice care să fie urmărite de statele 
membre prin intermediul planurilor lor 
strategice PAC. Aceste obiective specifice 
ar trebui nu doar să stabilească un 
echilibru între dimensiunile dezvoltării 
durabile, potrivit evaluării impactului, ci și 
să transpună obiectivele generale ale PAC 
în priorități mai concrete și să țină seama 
de legislația relevantă a Uniunii, în special 
în ceea ce privește clima, energia și mediul.

(TFUE), precum și pentru a garanta că 
Uniunea face față în mod corespunzător 
celor mai recente provocări cu care se 
confruntă, este oportun să se prevadă o 
serie de obiective generale care să reflecte 
orientările prezentate în comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”. De asemenea, la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective 
specifice care să fie urmărite de statele 
membre prin intermediul planurilor lor 
strategice PAC. Aceste obiective specifice 
ar trebui nu doar să contribuie la atingerea 
diverselor dimensiuni ale dezvoltării 
durabile, ci și să transpună obiectivele 
generale ale PAC în priorități mai concrete 
și să țină seama de legislația relevantă a 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
clima, energia și mediul.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Având în vedere rolul Uniunii în 
calitate de exportator și importator major, 
PAC joacă un rol atât pe piețele agricole 
interne, cât și pe cele internaționale, 
afectând astfel mijloacele de subzistență 
ale micilor agricultori și reziliența 
comunităților rurale și a ecosistemelor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) În conformitate cu Comunicarea 
intitulată „Viitorul sectorului alimentar și 
al agriculturii”, PAC ar trebui să țină 
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seama de articolele 3 și 21 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și de 
articolul 208 din TFUE. Asigurarea 
coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării (CPD) include respectarea 
principiului evitării prejudiciilor prin 
evitarea creării unor externalități negative 
(de exemplu prin despădurire sau 
dumpingul prejudiciabil), respectarea 
Consensului european privind dezvoltarea 
și a angajamentului său de a atinge 
obiectivele stabilite în Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, ca și 
respectarea dreptului la dezvoltare definit 
în Declarația ONU privind dreptul la 
dezvoltare.
__________________
1a Adoptată de Rezoluția 
Adunării Generale 41/128 din 4 
decembrie 1986.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și sustenabilă trebuie să fie 
deschisă față de cercetare și inovare, pentru 
a produce alimente mai sănătoase, în 
special prin asigurarea progresivă a unei 
agriculturi fără pesticide, a reduce 
sărăcia, a reflecta caracterul 
multifuncțional al sistemelor agricole, 
forestiere și alimentare ale Uniunii, 
investind în dezvoltarea tehnologică, în 
digitalizare și în practicile agroecologice, 
îmbunătățind accesul la cunoștințe 
imparțiale, temeinice, relevante și noi, 
precum și creând oportunități de 
schimburi de informații între fermieri, în 
beneficiul comunităților rurale și al 
întregului sector agricol la nivel mondial. 
PAC ar trebui să cuprindă o perspectivă 



PE629.646v02-00 10/60 AD\1176613RO.docx

RO

de gen, în special capacitarea femeilor, 
iar statele membre ar trebui să elaboreze, 
în cadrul planului strategic, subprograme 
menite să sprijine fermierii femei să 
utilizeze instrumentele financiare și să își 
îmbunătățească cunoștințele și abilitățile.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vreme ce, potrivit modelului de 
performanță al PAC, Uniunea ar trebui să 
stabilească obiectivele Uniunii și să 
definească tipurile de intervenții, precum și 
cerințele de bază aplicabile statelor 
membre, acestea din urmă ar trebui să 
dețină competența de a transpune acel 
cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin 
aplicabile beneficiarilor. În acest context, 
statele membre ar trebui să acționeze în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale și cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii și să se asigure că, într-
adevăr, cadrul juridic pentru acordarea 
sprijinului din partea Uniunii către 
beneficiari se bazează pe planurile 
strategice PAC ale statelor membre și este 
în conformitate cu principiile și cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și în 
[Regulamentul orizontal].

(13) În vreme ce, potrivit modelului de 
performanță al PAC, Uniunea ar trebui să 
stabilească obiectivele Uniunii și să 
definească tipurile de intervenții, precum și 
cerințele de bază aplicabile statelor 
membre, acestea din urmă ar trebui să 
dețină competența de a transpune acel 
cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin 
aplicabile beneficiarilor. În acest context, 
statele membre ar trebui să acționeze în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale și cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu obligația Uniunii de 
a asigura coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării în implementarea 
instrumentelor de sprijin din cadrul PAC, 
cu Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și să se asigure că, într-adevăr, 
cadrul juridic pentru acordarea sprijinului 
din partea Uniunii către beneficiari se 
bazează pe planurile strategice PAC ale 
statelor membre și este în conformitate cu 
principiile și cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și în [Regulamentul 
orizontal].

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14



AD\1176613RO.docx 11/60 PE629.646v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru ca sectorul agricol să fie 
inteligent și rezilient, plățile directe 
constituie în continuare o parte esențială a 
garantării unui sprijin acordat fermierilor 
pentru un venit echitabil. De asemenea, 
investițiile în restructurarea, modernizarea, 
inovarea și diversificarea fermelor și în 
adoptarea unor noi tehnologii sunt necesare 
pentru îmbunătățirea recompenselor de 
piață ale fermierilor.

(14) Pentru ca sectorul agricol să fie 
inteligent și rezilient, plățile directe 
constituie în continuare o parte esențială a 
garantării unui sprijin acordat fermierilor 
pentru un venit echitabil. De asemenea, 
investițiile în restructurarea, modernizarea, 
inovarea și diversificarea fermelor și în 
adoptarea unor noi tehnologii sunt necesare 
pentru îmbunătățirea recompenselor de 
piață ale fermierilor. În plus, strategiile de 
investiții ale Uniunii ar trebui să 
încurajeze investițiile responsabile în 
agricultura sustenabilă, în special în ceea 
ce privește prelucrarea și valoarea 
adăugată.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
piață, schimbările climatice și frecvența și 
gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare pot genera riscuri legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii în cadrul propriilor ferme, ar 
trebui să se instituie un cadru robust care 
să garanteze gestionarea adecvată a 
riscurilor. În acest scop, statele membre și 
fermierii ar putea recurge la o platformă la 
nivelul UE privind gestionarea riscurilor 
pentru consolidarea capacităților, pentru a 
le oferi fermierilor instrumente financiare 
adecvate pentru investiții și acces la capital 
circulant, formare profesională, transfer de 

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări a PAC spre piața europeană, 
prezentată în comunicarea privind 
„Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”, expunerea la piață, 
schimbările climatice și frecvența și 
gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare pot genera riscuri legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii în cadrul propriilor ferme, ar 
trebui să se instituie un cadru robust de 
reglementare a pieței și să se garanteze 
gestionarea adecvată a riscurilor sanitare și 
climatice, evitându-se totuși capcanele și 
problemele înregistrate la nivel mondial 
în contextul aplicării altor modele. În 
acest scop, statele membre și fermierii ar 
putea recurge la o platformă la nivelul UE 
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cunoștințe și consiliere. privind gestionarea riscurilor pentru 
consolidarea capacităților, pentru a le oferi 
fermierilor instrumente financiare adecvate 
pentru investiții și acces la capital 
circulant, formare profesională, transfer de 
cunoștințe și consiliere.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Stimularea îngrijirii mediului și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă constituie 
o prioritate extrem de importantă pentru 
viitorul agriculturii și silviculturii din 
Uniune. Așadar, structura PAC ar trebui să 
reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în 
privința acestor obiective. Dat fiind 
modelul de performanță, acțiunile 
întreprinse pentru combaterea schimbărilor 
climatice și a degradării mediului ar trebui 
să fie orientate spre rezultate, iar articolul 
11 din TFUE ar trebui considerat, în acest 
scop, o obligație de rezultat.

(16) Stimularea îngrijirii mediului și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă constituie 
o prioritate extrem de importantă pentru 
viitorul agriculturii și silviculturii din 
Uniune. Așadar, structura PAC ar trebui să 
reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în 
privința acestor obiective și ar trebui să fie 
accelerată pentru a le îndeplini, făcând 
din agricultură un pilon puternic al 
combaterii schimbărilor climatice. Dat 
fiind modelul de performanță, acțiunile 
întreprinse pentru combaterea schimbărilor 
climatice și a degradării mediului ar trebui 
să fie orientate spre rezultate, iar articolul 
11 din TFUE ar trebui considerat, în acest 
scop, o obligație de rezultat. Deoarece 
multe zone din Uniune suferă din cauza 
unor probleme structurale cum ar fi lipsa 
oportunităților de angajare atractive, lipsa 
de personal calificat și investițiile 
insuficiente în conectivitate, infrastructuri 
și servicii esențiale, precum și din cauza 
exodului tinerilor, este fundamentală 
consolidarea structurii socioeconomice a 
zonelor respective, în conformitate cu 
Declarația de la Cork 2.0, în special prin 
crearea de locuri de muncă, inclusiv în țări 
terțe, pentru populația în creștere a 
acestor țări, și reînnoirea generațională, 
prin aducerea în zonele rurale a locurilor de 
muncă și a creșterii economice dorite de 
Comisie, prin promovarea incluziunii 
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sociale, a reînnoirii generaționale și a 
dezvoltării de „sate inteligente” în mediul 
rural al întregii Europe. Astfel cum se 
indică în Comunicarea privind „Viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii”, 
noile lanțuri valorice rurale, cum ar fi 
energia din surse regenerabile, 
bioeconomia emergentă, economia 
circulară și ecoturismul, pot oferi zonelor 
rurale un bun potențial pentru creștere și 
locuri de muncă. În acest context, 
instrumentele financiare și utilizarea 
garanției InvestEU pot avea un rol crucial 
în asigurarea accesului la finanțare și în 
stimularea capacității de creștere a fermelor 
și întreprinderilor. Există potențial pentru 
ocuparea forței de muncă în zonele rurale 
pentru resortisanții țărilor terțe cu drept de 
ședere legală, ceea ce ar promova 
integrarea lor socială și economică, în 
special în cadrul strategiilor de dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității.

Deoarece multe zone din Uniune suferă din 
cauza unor probleme structurale cum ar fi 
lipsa oportunităților de angajare atractive, 
lipsa de personal calificat și investițiile 
insuficiente în conectivitate, infrastructuri 
și servicii esențiale, precum și din cauza 
exodului tinerilor, este fundamentală 
consolidarea structurii socioeconomice a 
zonelor respective, în conformitate cu 
Declarația de la Cork 2.0, în special prin 
crearea de locuri de muncă și reînnoirea 
generațională, prin aducerea în zonele 
rurale a locurilor de muncă și a creșterii 
economice dorite de Comisie, prin 
promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii 
generaționale și a dezvoltării de „sate 
inteligente” în mediul rural al întregii 
Europe. Astfel cum se indică în 
Comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri 
valorice rurale, cum ar fi energia din surse 
regenerabile, bioeconomia emergentă, 
economia circulară și ecoturismul, pot oferi 
zonelor rurale un bun potențial pentru 
creștere și locuri de muncă. În acest 
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context, instrumentele financiare și 
utilizarea garanției InvestEU pot avea un 
rol crucial în asigurarea accesului la 
finanțare și în stimularea capacității de 
creștere a fermelor și întreprinderilor. 
Există potențial pentru ocuparea forței de 
muncă în zonele rurale pentru resortisanții 
țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea 
ce ar promova integrarea lor socială și 
economică, în special în cadrul strategiilor 
de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure și 
hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat 
de agricultura Uniunii noilor exigențe 
societale referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la producția agricolă sustenabilă, 
la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor. 
PAC ar trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să-și ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor.

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară în 
Uniune, care ar trebui înțeleasă ca 
însemnând acces permanent la alimente 
suficiente, sigure și hrănitoare, precum și 
creșterea producției de proteine vegetale 
în Uniune. Mai mult, PAC ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat 
de agricultura Uniunii noilor exigențe 
societale referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la producția agricolă sustenabilă, 
la o alimentație mai sănătoasă, la 
reducerea deșeurilor alimentare și la 
creșterea bunăstării animalelor. PAC ar 
trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să-și ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor, inclusiv prin accesul la 
terenuri la prețuri rezonabile, încurajând 
tinerii fermieri să se instaleze în sector și 
promovând lanțuri scurte de 
aprovizionare și achiziții locale. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
fermierilor li se acordă sprijin financiar 
în vederea dobândirii de noi competențe 
necesare pentru adaptarea producției, 
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astfel încât aceasta să răspundă cerințelor 
variabile ale consumatorilor și pentru a 
proteja mijloacele de subzistență în 
comunitățile rurale din întreaga lume. 
Fără a aduce atingere caracterului său de 
politică internă a Uniunii, integrarea 
faptică a PAC în economia mondială ar 
trebui luată în considerare atât în ceea ce 
privește oportunitățile, cât și 
responsabilitatea care le revine Uniunii și 
partenerilor săi globali. În ceea ce 
privește țările în curs de dezvoltare, 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
(CPD) ar trebui să fie linia directoare 
pentru Uniune și statele membre.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În reafirmarea angajamentului lor 
față de obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD) ale Agendei 2030 și ale Acordului 
de la Paris, Uniunea și statele sale 
membre ar trebui să treacă la un nou 
sistem alimentar și agricol european, care 
să fie coerent cu caracterul transformator 
al Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și al Acordului de la Paris, pe 
baza concluziilor evaluării internaționale 
a cunoștințelor, științei și tehnologiei 
agricole pentru dezvoltare și a 
recomandărilor raportorului special al 
ONU privind dreptul la hrană. Prin 
urmare, ar trebui să se includă în acest 
context promovarea unei agriculturi 
diversificate și sustenabile și a unor 
practici agricole reziliente, care să 
contribuie la protejarea și consolidarea 
resurselor naturale, ca și la consolidarea 
ecosistemelor și a capacității acestora de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a acestora. Prin urmare, 
măsurile adoptate în temeiul prezentului 
regulament nu ar trebui să pericliteze 
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capacitatea de producție și de prelucrare a 
alimentelor și securitatea alimentară pe 
termen lung a țărilor în curs de 
dezvoltare, în special a țărilor cel mai 
puțin dezvoltate (LDC).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Uniunea ar trebui să contribuie la 
asigurarea securității alimentare la nivel 
mondial prin reducerea la minimum a 
dependenței țărilor în curs de dezvoltare 
de importurile de alimente, consolidând 
rezistența acestora la șocurile externe 
legate, de exemplu, de volatilitatea 
prețurilor la produsele agricole de bază 
sau de dezastrele naturale. În acest scop, 
noua PAC ar trebui să contribuie la 
valorificarea potențialului micilor 
fermieri și al micilor întreprinderi 
agricole din țările în curs de dezvoltare, 
cu scopul de a spori și diversifica 
producția lor de alimente, astfel încât să 
răspundă piețelor interne și regionale.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În vederea realizării obiectivelor 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor 
Unite (ODD), în special a ODD 1 
(„eradicarea sărăciei”) și a ODD 2 
(„eradicarea foametei”) și în vederea 
asigurării coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării (CPD) în conformitate cu 
articolul 208 din TFUE, precum și în 
vederea respectării cerințelor Consensului 
european privind dezvoltarea, PAC ar 
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trebui să sprijine fermele familiale 
sustenabile din țările în curs de 
dezvoltare, pentru a garanta securitatea 
alimentară locală și pentru a combate 
exodul populației rurale. Prin urmare, 
prețurile de export ale produselor agricole 
ale UE nu ar trebui să fie inferioare 
costurilor de producție.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” și în cadrul 
financiar multianual (CMF). CPD ar trebui 
luată în considerare atunci când se 
elaborează, se pun în aplicare și se 
evaluează cerințele și standardele 
menționate mai sus. Condiționalitatea are 
menirea de a contribui la dezvoltarea unei 
agriculturi sustenabile, printr-o 
sensibilizare mai puternică a beneficiarilor 
în legătură cu necesitatea respectării 
standardelor de bază. De asemenea, 
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coerenței dintre politica agricolă comună și 
obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu a 
arhitecturii PAC, ca element al nivelului de 
bază pe care se sprijină angajamente mai 
ambițioase în materie de mediu și climă, și 
ar trebui aplicată în mod exhaustiv în 
întreaga Uniune. În ceea ce privește 
fermierii care nu îndeplinesc cerințele 
respective, statele membre ar trebui să se 
asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

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

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
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și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare. Consilierii ar trebui, 
de asemenea, să fie instruiți în așa fel 
încât să poată oferi o mai bună înțelegere 
a dimensiunii globale a PAC.

Justificare

Niciun fermier nu este direct implicat în comerțul internațional și poate nici nu este conștient 
de interconexiunile comerțului internațional sau de impactul global asupra mediului și climei. 
Serviciile de consiliere în domeniul agriculturii oferă o posibilitate de a sensibiliza publicul și 
de a integra în continuare sectorul privat în eforturile comune ale UE de a aborda 
provocările de la nivel internațional.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) PAC ar trebui să garanteze că 
statele membre sporesc nivelul de realizare 
în ceea ce privește mediul grație respectării 
nevoilor locale și a circumstanțelor reale 
ale fermierilor. În cadrul plăților directe din 
planurile strategice PAC, statele membre ar 
trebui să instituie programe ecologice 
voluntare pentru fermieri, care ar trebui să 
fie întru totul coordonate cu celelalte 
intervenții relevante. Aceste scheme ar 
trebui să fie definite de statele membre ca o 
plată acordată fie pentru stimularea și 
remunerarea furnizării de bunuri publice 
prin intermediul practicilor agricole 
benefice pentru mediu și climă, fie drept 
compensație pentru introducerea acestor 
practici. În ambele cazuri, aceste scheme ar 

(31) PAC ar trebui să garanteze că 
statele membre sporesc nivelul de realizare 
în ceea ce privește mediul grație respectării 
nevoilor locale și a circumstanțelor reale 
ale fermierilor. În cadrul plăților directe din 
planurile strategice PAC, statele membre ar 
trebui să instituie programe ecologice 
voluntare pentru fermieri, care ar trebui să 
fie întru totul coordonate cu celelalte 
intervenții relevante. Aceste scheme ar 
trebui să fie definite de statele membre ca o 
plată acordată fie pentru stimularea și 
remunerarea furnizării de bunuri publice 
prin intermediul practicilor agricole 
benefice pentru mediu și climă, fie drept 
compensație pentru introducerea acestor 
practici. În ambele cazuri, aceste scheme ar 
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trebui să vizeze sporirea performanței PAC 
în materie de mediu și climă și ar trebui, 
prin urmare, să fie concepute astfel încât să 
depășească cerințele obligatorii prevăzute 
deja de sistemul condiționalității. Statele 
membre pot decide să instituie programe 
ecologice pentru practicile agricole, cum ar 
fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor 
permanente și a elementelor de peisaj și 
agricultura ecologică. Aceste scheme pot 
include, de asemenea, „scheme de bază” 
care pot fi o condiție pentru asumarea unor 
angajamente mai ambițioase în materie de 
dezvoltare rurală.

trebui să vizeze sporirea performanței PAC 
în materie de mediu și climă și ar trebui, 
prin urmare, să fie concepute astfel încât să 
depășească cerințele obligatorii prevăzute 
deja de sistemul condiționalității. Statele 
membre pot decide să instituie programe 
ecologice pentru a promova modele de 
producție benefice pentru mediu și diverse 
tipuri de practici agricole, cum ar fi, 
printre alte măsuri, gestionarea 
îmbunătățită a pajiștilor permanente și a 
elementelor de peisaj și agricultura 
ecologică. Aceste scheme pot include, de 
asemenea, „scheme de bază” care pot fi o 
condiție pentru asumarea unor angajamente 
mai ambițioase în materie de dezvoltare 
rurală.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să poată 
utiliza, pentru sprijinul cuplat pentru venit, 
o parte a propriului plafon financiar 
disponibil pentru plățile directe, pentru a 
îmbunătăți competitivitatea, 
sustenabilitatea și/sau calitatea anumitor 
sectoare și producții care sunt deosebit de 
importante din motive sociale, economice 
sau de mediu și care se confruntă cu 
anumite dificultăți. Mai mult, ar trebui să 
se permită, de asemenea, statelor membre 
să utilizeze o parte suplimentară a 
plafonului lor financiar disponibil pentru 
plățile directe în scopul acordării unui 
sprijin cuplat pentru venit specific pentru 
sprijinirea producției de culturi proteice, 
pentru a reduce deficitul Uniunii în această 
privință.

(32) Statele membre ar trebui să poată 
utiliza, pentru sprijinul cuplat pentru venit, 
o parte a propriului plafon financiar 
disponibil pentru plățile directe, pentru a 
îmbunătăți competitivitatea, 
sustenabilitatea și/sau calitatea anumitor 
sectoare și producții care sunt deosebit de 
importante din motive sociale, economice 
sau de mediu și care se confruntă cu 
anumite dificultăți. Sprijinul cuplat pentru 
venit ar trebui să răspundă unor nevoi 
sau beneficii socioeconomice sau de 
mediu clare sau ar trebui să fie acordat 
pentru metodele de producție care 
depășesc standardele prevăzute în 
sistemul de ecocondiționalitate. Statele 
membre ar trebui să prezinte în mod clar, 
în planul lor strategic specific, motivele 
pentru care acordarea de ajutoare cuplate 
ar aduce o valoare adăugată eforturilor 
de realizare a obiectivelor economice, 
sociale sau ecologice, precum și motivele 
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pentru care nu ar putea fi îndeplinite 
obiective similare prin măsuri de 
dezvoltare rurală. În conformitate cu 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și 
cu Acordul de la Paris, sprijinul cuplat 
pentru venit nu ar trebui să aibă efecte 
negative asupra țărilor în curs de 
dezvoltare și nu ar trebui să creeze 
denaturări ale pieței interne și 
internaționale. Mai mult, ar trebui să se 
permită, de asemenea, statelor membre să 
utilizeze o parte suplimentară a plafonului 
lor financiar disponibil pentru plățile 
directe în scopul acordării unui sprijin 
cuplat pentru venit specific pentru 
sprijinirea producției de culturi proteice, 
pentru a reduce deficitul Uniunii în această 
privință, reducând, astfel, dependența sa de 
furajele importante, în special de produse 
din soia și din ulei de palmieri, care stau la 
baza unor fenomene de defrișare, acaparare 
a terenurilor, pierdere a biodiversității și 
strămutare a comunităților. În cazul 
importurilor de culturi proteice din țări 
terțe, ar trebui să se certifice la nivelul UE 
că au fost produse sustenabil. Plățile 
acordate pentru sprijinirea producției de 
culturi leguminoase ar trebui să fie în 
concordanță cu sugestiile prezentate de 
Comisia Europeană în raportul său către 
Consiliu și Parlamentul European privind 
dezvoltarea proteinelor vegetale în 
Uniunea Europeană. Importul 
responsabil de plante proteice în Uniune 
ar trebui promovat prin introducerea unui 
plan de acțiune cuprinzător ca parte a 
unei strategii a Uniunii privind plantele 
leguminoase care să vizeze reducerea 
dependenței de importuri de soia și de 
furaje din țări terțe.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(32a) Având în vedere evoluția continuă 
a procesului de digitalizare în sectorul 
agricol, statele membre ar trebui să poată 
elabora subprograme pentru 
îmbunătățirea competențelor digitale în 
zonele rurale și să poată lua măsuri 
suplimentare pentru a reduce la minimum 
disparitatea de gen din domeniul digital 
prin facilitarea accesului femeilor la 
învățarea de-a lungul vieții și la formarea 
vocațională și profesională în zonele 
rurale.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Ar trebui asigurată conformitatea 
sprijinului cuplat pentru venit cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii. 
Acestea includ, mai ales, cerințele 
Memorandumului de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT17, 
astfel cum sunt aplicabile ca urmare a 
modificărilor suprafeței de bază separate 
pentru plantele oleaginoase a UE survenite 
în urma schimbării alcătuirii UE. Comisia a 
trebui să aibă competența de a adopta acte 
de punere în aplicare în acest scop, și 
anume pentru stabilirea de norme detaliate 
în acest sens.

(33) Ar trebui asigurată conformitatea 
sprijinului cuplat pentru venit cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii, 
ca și cu dispozițiile generale privind 
acțiunea externă a acesteia. Acestea 
includ, mai ales, cerințele 
Memorandumului de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT17, 
astfel cum sunt aplicabile ca urmare a 
modificărilor suprafeței de bază separate 
pentru plantele oleaginoase a UE survenite 
în urma schimbării alcătuirii UE. Comisia a 
trebui să aibă competența de a adopta acte 
de punere în aplicare în acest scop, și 
anume pentru stabilirea de norme detaliate 
în acest sens.

_________________ _________________
17 Memorandumul de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT (JO 
L 147, 18.6.1993).

17 Memorandumul de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT (JO 
L 147, 18.6.1993).
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Pentru a se asigura că intervențiile 
sunt în conformitate cu angajamentul 
Uniunii privind CPD, ar trebui prevăzută 
o monitorizare permanentă și 
cuprinzătoare. Evaluarea efectelor 
externe ale PAC ar trebui să se realizeze 
în mod sistematic, spre exemplu cu 
ajutorul indicatorilor ODD. Pe baza celor 
de mai sus, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să conțină norme care să definească 
măsurile adecvate de reglementare a 
monitorizării. În acest context, Comisia ar 
trebui să extindă mandatul 
observatoarelor pieței Uniunii la 
monitorizarea dimensiunii globale a PAC, 
în special a importurilor și exporturilor 
către și din țările cel mai puțin dezvoltate. 
Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
produselor considerate sensibile de către 
țările partenere, precum și produselor 
derivate din sectoarele în care se acordă 
plăți cuplate din cadrul PAC și în care 
sunt puse în aplicare măsuri de gestionare 
a crizelor din cadrul PAC. Atunci când 
sistemul de alertă timpurie semnalează 
încălcări ale obligației privind CPD, 
acesta ar trebui să inițieze dialoguri cu 
partenerii din țările în curs de dezvoltare 
pentru a propune măsuri adecvate în 
vederea abordării aspectelor 
problematice.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (34a) Pentru a asigura conformitatea 
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sprijinului cuplat pentru venit în sectorul 
bumbacului cu obligațiile internaționale 
ale Uniunii privind coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării, statele membre care 
mobilizează un astfel de sprijin ar trebui 
să monitorizeze consecințele sale asupra 
producției și comerțului și să transmită un 
raport Comisiei pentru a facilita 
monitorizarea de către Comisie a 
impactului sprijinului cuplat pentru 
bumbac asupra producției de bumbac în 
țările partenere în curs de dezvoltare, în 
special asupra securității alimentare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Ar trebui introdus un sistem 
pentru sectorul culturilor de leguminoase, 
care să aibă trei obiective. În primul rând, 
scăderea dependenței de amestecuri de 
furaje concentrate care conțin soia, în 
special importuri de soia provenită de pe 
terenuri recent despădurite sau 
transformate, în conformitate cu ODD 15, 
angajamentul Uniunii privind „zero 
defrișări” și angajamentele existente ale 
societăților private privind „zero 
defrișări”. În al doilea rând, închiderea 
buclelor din circuitul nutrienților și 
limitarea lor la nivelul bazinului 
hidrografic local și regional, în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
apa. În al treilea rând, stimularea piețelor 
locale și regionale în ceea ce privește 
alimentele și hrana pentru animale, 
precum și soiurile de semințe cu consum 
redus de resurse adaptate la nivel local. 
Monoculturile sau culturile continue de 
leguminoase nu ar trebui să fie sprijinite 
prin aceste plăți.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) De asemenea, obiectivele PAC ar 
trebui urmărite prin sprijinirea investițiilor, 
atât a celor productive, cât și a celor 
neproductive, atât în cadrul fermei cât și în 
afara ei. Aceste investiții pot viza, printre 
altele, infrastructurile legate de 
dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la 
schimbările climatice a agriculturii și a 
silviculturii, inclusiv a accesului la 
terenurile fermelor și la cele forestiere, 
consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, 
practicile agrosilvice și furnizarea energiei 
și a apei și economisirea acestora. Pentru o 
mai bună asigurare a consecvenței 
planurilor strategice PAC cu obiectivele 
Uniunii, precum și pentru asigurarea unor 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre, în prezentul regulament a 
fost inclusă o listă negativă a domeniilor 
investiționale.

(41) De asemenea, obiectivele PAC ar 
trebui urmărite prin sprijinirea investițiilor, 
atât a celor productive, cât și a celor 
neproductive, atât în cadrul fermei cât și în 
afara ei. Aceste investiții pot viza, printre 
altele, infrastructurile legate de 
dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la 
schimbările climatice a agriculturii și a 
silviculturii, inclusiv a accesului la 
terenurile fermelor și la cele forestiere, 
consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, 
practicile agrosilvice și furnizarea energiei 
și a apei și economisirea acestora. Pentru o 
mai bună asigurare a consecvenței 
planurilor strategice PAC cu obiectivele 
Uniunii, precum și pentru asigurarea unor 
condiții de concurență echitabile între 
statele membre, în prezentul regulament a 
fost inclusă o listă negativă a domeniilor 
investiționale. Având în vedere rapoartele, 
strategiile și mecanismele Uniunii, cum ar 
fi planul de investiții externe și alianța 
Africa-Europa pentru investiții și locuri 
de muncă sustenabile, precum și 
următorul raport al grupului operativ 
Africa rurală, fermierii ar trebui, de 
asemenea, încurajați să investească în 
mod responsabil în țările în curs de 
dezvoltare. 

Justificare

Prin furnizarea de orientări și garanții care să contribuie la acoperirea riscurilor potențiale, 
Uniunea și statele membre pot oferi în mod eficient stimulente fermierilor pentru a investi în 
mod responsabil în țările în curs de dezvoltare. Fermierilor ar trebui să li se acorde 
posibilitatea de a echilibra eventualele aspecte negative ale sprijinului PAC prin astfel de 
investiții.

Amendamentul 28
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Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Comunicarea privind „Viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii” 
menționează schimburile de cunoștințe și 
accentul pe inovare ca fiind un obiectiv 
transversal al noii PAC. PAC ar trebui să 
continue să sprijine modelul de inovare 
interactivă, care stimulează colaborarea 
dintre actori în scopul utilizării la 
maximum a tipurilor complementare de 
cunoștințe în vederea diseminării soluțiilor 
practice. Serviciile de consiliere agricolă ar 
trebui consolidate în cadrul AKIS. Planul 
strategic PAC ar trebui să furnizeze 
informații privind modul în care vor 
funcționa împreună serviciile de consiliere, 
cercetarea și rețelele rurale. Fiecare stat 
membru sau regiune, după caz, poate 
finanța mai multe acțiuni care vizează 
schimburile de cunoștințe și inovarea, 
utilizând tipurile de intervenții dezvoltate 
în prezentul regulament.

(46) Comunicarea privind „Viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii” 
menționează schimburile de cunoștințe și 
accentul pe inovare ca fiind un obiectiv 
transversal al noii PAC. PAC ar trebui să 
continue să sprijine modelul de inovare 
interactivă, care stimulează colaborarea 
dintre actori în scopul utilizării la 
maximum a tipurilor complementare de 
cunoștințe în vederea diseminării soluțiilor 
practice. Serviciile de consiliere agricolă ar 
trebui consolidate în cadrul AKIS. Planul 
strategic PAC ar trebui să furnizeze 
informații privind modul în care vor 
funcționa împreună serviciile de consiliere, 
cercetarea și rețelele rurale. Ar trebui să se 
prevadă schimburi de experți în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare, pentru a 
facilita transferul de cunoștințe și de bune 
practici către țările în curs de dezvoltare. 
Fiecare stat membru sau regiune, după caz, 
poate finanța mai multe acțiuni care 
vizează schimburile de cunoștințe și 
inovarea, utilizând tipurile de intervenții 
dezvoltate în prezentul regulament.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru a se asigura finanțarea 
adecvată a anumitor priorități, ar trebui 
stabilite norme pentru sprijinul din cadrul 
FEADR privind alocările financiare 
minime destinate acestor priorități. În 
scopul asigurării unor condiții de 
concurență echitabile între fermieri, ar 
trebui să se stabilească, de asemenea, o 
alocare maximă pentru sprijinul cuplat în 

(51) Pentru a se asigura finanțarea 
adecvată a anumitor priorități, ar trebui 
stabilite norme pentru sprijinul din cadrul 
FEADR privind alocările financiare 
minime destinate acestor priorități. În 
scopul asigurării unor condiții de 
concurență echitabile între fermieri, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul Uniunii, ar 
trebui să se stabilească, de asemenea, o 
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cadrul plăților directe. Mai mult, ar trebui 
să se permită, de asemenea, statelor 
membre să utilizeze o parte suplimentară a 
plafonului lor financiar disponibil pentru 
plățile directe în scopul acordării unui 
sprijin cuplat pentru venit specific pentru 
îmbunătățirea competitivității, a 
sustenabilității și/sau a calității producției 
de culturi proteice.

alocare maximă pentru sprijinul cuplat în 
cadrul plăților directe. Mai mult, ar trebui 
să se permită, de asemenea, statelor 
membre să utilizeze o parte suplimentară a 
plafonului lor financiar disponibil pentru 
plățile directe în scopul acordării unui 
sprijin cuplat pentru venit specific pentru 
îmbunătățirea competitivității, a 
sustenabilității și/sau a calității producției 
de culturi proteice, în vederea reducerii 
importurilor din țări terțe.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a se garanta natura strategică 
clară a acestor planuri strategice PAC și 
pentru a se facilita legăturile cu alte politici 
ale Uniunii, și în special cu țintele 
naționale stabilite pe termen lung derivate 
din legislația Uniunii sau din acordurile 
internaționale, precum cele legate de 
schimbările climatice, de păduri, de 
biodiversitate și de apă, este oportun să 
existe un singur plan strategic în cadrul 
PAC per stat membru.

(55) Pentru a se garanta natura strategică 
clară a acestor planuri strategice PAC și 
pentru a se facilita legăturile cu alte politici 
ale Uniunii, și în special cu țintele 
naționale stabilite pe termen lung derivate 
din legislația Uniunii sau din acordurile 
internaționale, precum cele legate de 
schimbările climatice, de păduri, de 
biodiversitate, de apă și de coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării (CPD), 
este oportun să existe un singur plan 
strategic în cadrul PAC per stat membru.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(57) Pentru a se garanta că stabilirea 
țintelor de către statele membre și 
conceperea intervențiilor sunt adecvate și 
maximizează contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor PAC, este necesar ca strategia 
planurilor strategice PAC să se bazeze pe o 
analiză prealabilă a contextelor locale și pe 
o evaluare a nevoilor în raport cu 
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obiectivele PAC. obiectivele PAC. În acest context, statele 
membre ar trebui să precizeze și modul în 
care fac față problemelor cu consecințe 
globale, inclusiv exodului rural, 
concentrării terenurilor, deșertificării, 
calității deficitare a apei sau declinului 
biodiversității.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Planurile strategice PAC ar trebui 
să urmărească asigurarea unei coerențe 
sporite în rândul multiplelor instrumente 
ale PAC, deoarece ar trebui să cuprindă 
atât tipurile de intervenții sub formă de 
plăți directe, cât și tipurile sectoriale de 
intervenții și tipurile de intervenții pentru 
dezvoltarea rurală. De asemenea, planurile 
strategice din cadrul PAC ar trebui să 
asigure și să demonstreze alinierea și 
adecvarea deciziilor luate de statele 
membre în raport cu prioritățile și 
obiectivele Uniunii. Așadar, este oportun 
ca planurile strategice din cadrul PAC să 
conțină o strategie de intervenție orientată 
spre rezultate, structurată în jurul 
obiectivelor specifice ale PAC, inclusiv al 
unor ținte cuantificate raportate la 
obiectivele respective. Este oportun ca 
aceste ținte să fie bazate pe indicatori de 
rezultat, altfel încât să poată fi monitorizate 
anual.

(58) Planurile strategice PAC ar trebui 
să urmărească asigurarea unei coerențe 
sporite în rândul multiplelor instrumente 
ale PAC și al dimensiunii sale externe, 
deoarece ar trebui să cuprindă atât tipurile 
de intervenții sub formă de plăți directe, cât 
și tipurile sectoriale de intervenții și 
tipurile de intervenții pentru dezvoltarea 
rurală. De asemenea, planurile strategice 
din cadrul PAC ar trebui să asigure și să 
demonstreze alinierea și adecvarea 
deciziilor luate de statele membre în raport 
cu prioritățile și obiectivele Uniunii. 
Așadar, este oportun ca planurile strategice 
din cadrul PAC să conțină o strategie de 
intervenție orientată spre rezultate, 
structurată în jurul obiectivelor specifice 
ale PAC, inclusiv al unor ținte cuantificate 
raportate la obiectivele respective. Este 
oportun ca aceste ținte să fie bazate pe 
indicatori de rezultat, altfel încât să poată fi 
monitorizate anual.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) De asemenea, strategia ar trebui să 
evidențieze atât complementaritatea dintre 

(59) De asemenea, strategia ar trebui să 
evidențieze atât complementaritatea dintre 
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instrumentele PAC, cât și 
complementaritatea cu celelalte politici ale 
Uniunii. Mai exact, fiecare plan strategic 
PAC ar trebui să țină seama, după caz, de 
legislația referitoare la mediu și climă, iar 
planurile naționale elaborate în 
conformitate cu legislația respectivă ar 
trebui descrise ca parte a analizei situației 
actuale („analiza SWOT”). Este oportună 
enumerarea instrumentelor legislative care 
ar trebui specificate în planurile strategice 
PAC.

instrumentele PAC, cât și 
complementaritatea cu celelalte politici ale 
Uniunii. Mai exact, fiecare plan strategic 
PAC ar trebui să țină seama, după caz, de 
legislația referitoare la mediu și climă, iar 
angajamentele Uniunii privind coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării și 
planurile naționale elaborate în 
conformitate cu legislația respectivă ar 
trebui descrise ca parte a analizei situației 
actuale („analiza SWOT”). Este oportună 
enumerarea instrumentelor legislative care 
ar trebui specificate în planurile strategice 
PAC.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) În conformitate cu principiul 
gestiunii partajate, Comisia este asistată în 
implementarea PAC de comitete formate 
din reprezentanți ai statelor membre. În 
scopul simplificării sistemului și al 
raționalizării poziției statelor membre, se 
înființează un singur comitet de 
monitorizare pentru implementarea 
prezentului regulament, prin fuzionarea 
Comitetului privind dezvoltarea rurală cu 
Comitetul de gestionare privind plățile 
directe, ambele instituite în cadrul 
perioadei de programare 2014-2020. 
Responsabilitatea de a asista statele 
membre în implementarea planurilor 
strategice PAC este partajată între 
autoritatea de management și acest comitet 
de monitorizare. De asemenea, Comisia ar 
trebui să fie asistată de „Comitetul privind 
politica agricolă comună”, în conformitate 
cu dispozițiile prevăzute în prezentul 
regulament.

(70) În conformitate cu principiul 
gestiunii partajate, Comisia este asistată în 
implementarea PAC de comitete formate 
din reprezentanți ai statelor membre. În 
scopul simplificării sistemului și al 
raționalizării poziției statelor membre, se 
înființează un singur comitet de 
monitorizare pentru implementarea 
prezentului regulament, prin fuzionarea 
Comitetului privind dezvoltarea rurală cu 
Comitetul de gestionare privind plățile 
directe, ambele instituite în cadrul 
perioadei de programare 2014-2020. 
Responsabilitatea de a asista statele 
membre în implementarea planurilor 
strategice PAC este partajată între 
autoritatea de management și acest comitet 
de monitorizare. De asemenea, Comisia ar 
trebui să fie asistată de „Comitetul privind 
politica agricolă comună” și ar trebui să 
prezinte rapoarte Comisiei pentru 
dezvoltare a Parlamentului European, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute în 
prezentul regulament.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Într-un context în care statele 
membre vor beneficia de mult mai multă 
flexibilitate și subsidiaritate în ceea ce 
privește conceperea intervențiilor, rețelele 
sunt un instrument-cheie pentru a elabora 
și a orienta politici și pentru a garanta 
faptul că se acordă o atenție și o capacitate 
suficiente în statele membre. O rețea unică 
ar trebui să asigure o mai bună coordonare 
între activitățile de colaborare în rețea la 
nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel 
regional. Rețeaua PAC europeană și 
rețeaua PAC națională înlocuiesc Rețeaua 
Europeană de Dezvoltare Rurală, rețelele 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii și rețelele rurale naționale de 
dezvoltare rurală actuale, sub forma unei 
platforme care prevede mai multe 
schimburi de cunoștințe pentru a capta 
valoarea adăugată și rezultatele politicii la 
nivel european, în special ale politicii 
Orizont Europa. Tot în perspectiva 
îmbunătățirii schimbului de cunoștințe și 
inovare, se înființează un PEI privind 
„productivitatea și durabilitatea 
agriculturii” prin care să se implementeze 
modelul de inovare interactivă în 
conformitate cu metodologia schițată în 
prezentul regulament.

(72) Într-un context în care statele 
membre vor beneficia de mult mai multă 
flexibilitate și subsidiaritate în ceea ce 
privește conceperea intervențiilor, rețelele 
sunt un instrument-cheie pentru a elabora 
și a orienta politici și pentru a garanta 
faptul că se acordă o atenție și o capacitate 
suficiente în statele membre. O rețea unică 
ar trebui să asigure o mai bună coordonare 
între activitățile de colaborare în rețea la 
nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel 
regional. Rețeaua PAC europeană și 
rețeaua PAC națională înlocuiesc Rețeaua 
Europeană de Dezvoltare Rurală, rețelele 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii și rețelele rurale naționale de 
dezvoltare rurală actuale, sub forma unei 
platforme care prevede mai multe 
schimburi de cunoștințe pentru a capta 
valoarea adăugată și rezultatele politicii la 
nivel european, în special ale politicii 
Orizont Europa. Tot în perspectiva 
îmbunătățirii schimbului de cunoștințe și 
inovare, se înființează un PEI privind 
„productivitatea și durabilitatea 
agriculturii” prin care să se implementeze 
modelul de inovare interactivă în 
conformitate cu metodologia schițată în 
prezentul regulament. Ar trebui să se 
prevadă un dialog cu experți în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare, astfel încât 
să se sensibilizeze publicul și să se 
faciliteze transferul de cunoștințe și de 
bune practici.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 74
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Orientarea spre rezultate 
determinată de modelul de performanță 
necesită un cadru de performanță puternic, 
în special deoarece planurile strategice 
PAC ar contribui la îndeplinirea 
obiectivelor generale ample ale altor 
politici gestionate partajat. O politică 
bazată pe performanță implică o evaluare 
anuală și multianuală pe baza indicatorilor 
de realizare, rezultat și impact selectați, 
astfel cum sunt definiți în cadrul pentru 
monitorizarea și evaluarea performanței. În 
acest scop, ar trebui selectat un set limitat 
și bine orientat de indicatori care să reflecte 
cât se poate de fidel dacă intervenția 
sprijinită contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și 
de realizare aferenți obiectivelor legate de 
climă și mediu pot include intervenții 
prevăzute în instrumentele naționale de 
planificare în domeniul mediului și în cel al 
climei înființate în temeiul legislației 
Uniunii.

(74) Orientarea spre rezultate 
determinată de modelul de performanță 
necesită un cadru de performanță puternic, 
în special deoarece planurile strategice 
PAC ar contribui la îndeplinirea 
obiectivelor generale ample ale altor 
politici gestionate partajat. O politică 
bazată pe performanță implică o evaluare 
anuală și multianuală pe baza indicatorilor 
de realizare, rezultat și impact selectați, 
astfel cum sunt definiți în cadrul pentru 
monitorizarea și evaluarea performanței. În 
acest scop, ar trebui selectat un set limitat 
și bine orientat de indicatori care să reflecte 
cât se poate de fidel dacă intervenția 
sprijinită contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și 
de realizare aferenți obiectivelor legate de 
climă și mediu pot include intervenții 
prevăzute în instrumentele naționale de 
planificare în domeniul mediului și în cel al 
climei înființate în temeiul legislației 
Uniunii. Evaluarea îndeplinirii 
obiectivelor PAC ar trebui să se efectueze, 
de asemenea, pe baza unor indicatori 
privind impactul PAC asupra obiectivelor 
de dezvoltare ale Uniunii și asupra țărilor 
în curs de dezvoltare.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Ca parte a cadrului de monitorizare 
și evaluare a performanței, statele membre 
ar trebui să monitorizeze și să raporteze 
anual Comisiei progresele realizate. 
Informațiile furnizate de statele membre 
constituie baza pornind de la care Comisia 
ar trebui să raporteze cu privire la 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice pe parcursul întregii 
perioade de programare, utilizând în acest 

(75) Ca parte a cadrului de monitorizare 
și evaluare a performanței, statele membre 
ar trebui să monitorizeze și să raporteze 
anual Comisiei progresele realizate. 
Informațiile furnizate de statele membre 
constituie baza pornind de la care Comisia 
ar trebui să raporteze cu privire la 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice pe parcursul întregii 
perioade de programare, utilizând în acest 
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scop un set de bază de indicatori. scop un set de bază de indicatori. Folosind 
datele furnizate de statele membre, 
Comisia ar trebui să publice anual 
amprenta ecologică a producției și a 
consumului de produse agroalimentare în 
Uniune.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75a) Sistemul de monitorizare a PAC ar 
trebui să fie completat de un sistem 
independent în cadrul Uniunii pentru 
primirea plângerilor din partea 
persoanelor sau comunităților afectate de 
PAC. Ar trebui recunoscut rolul 
important al Comisiei pentru dezvoltare a 
Parlamentului European și al 
raportorului său permanent în materie de 
CPD.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (ia) „coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării” înseamnă obligația Uniunii 
de a ține seama de obiectivele cooperării 
pentru dezvoltare în politicile pe care le 
pune în aplicare și, în ceea ce privește 
urmărirea obiectivelor sale de politică 
internă, obligația sa de a evita măsurile de 
politică negative care afectează în mod 
advers obiectivele Uniunii în materie de 
dezvoltare;
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (ja)  „securitate alimentară” înseamnă 
dreptul persoanelor la alimente sănătoase 
și adecvate din punct de vedere cultural, 
produse prin metode sustenabile și 
respectuoase față de mediu, precum și 
dreptul cetățenilor de a-și defini propriile 
sisteme alimentare și agricole.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unui sector agricol 
inteligent, rezilient și diversificat care 
garantează securitatea alimentară;

(a) promovarea unei producții agricole 
de durată, reziliente, sustenabile și 
diversificate care să fie favorabilă 
incluziunii și care să asigure securitatea 
alimentară sustenabilă, descentralizată și 
pe termen lung, evitând supraproducția și 
asigurând coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stimularea îngrijirii mediului și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă;

(b) stimularea îngrijirii mediului, a 
biodiversității și a combaterii schimbărilor 
climatice și îndeplinirea tuturor 
obiectivelor Uniunii legate de mediu și 
climă care sunt relevante pentru 
agricultură;
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea structurii 
socioeconomice a zonelor rurale.

(c) obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, consolidând 
structura socioeconomică a zonelor rurale.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele respective sunt completate de 
obiectivul transversal al modernizării 
sectorului prin stimularea și împărtășirea 
cunoștințelor, prin promovarea inovării și 
a digitalizării în agricultură și în zonele 
rurale și prin încurajarea adoptării acestor 
măsuri.

Obiectivele respective sunt puse în 
aplicare într-un mod care să asigure 
realizarea obiectivelor transversale ale 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 
și a obligațiilor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris. În cazul în care 
acest lucru este favorabil obiectivelor 
menționate, regulamentul vizează 
stimularea și împărtășirea cunoștințelor, 
tehnicilor și instrumentelor în agricultură 
și în zonele rurale, încurajând adoptarea 
lor și asigurând tranziția către o 
dezvoltare durabilă menționată la 
articolul 11 din TFUE.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, 
în vederea îmbunătățirii securității 
alimentare;

(a) sprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, 
pentru a asigura securitatea alimentară 
pe termen lung și evitând, în paralel, 
practicile de dumping prejudiciabil;
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea orientării spre piață și 
sporirea competitivității, inclusiv punerea 
unui accent mai puternic asupra cercetării, 
tehnologiei și digitalizării;

(b) îmbunătățirea orientării spre piață 
prin promovarea lanțurilor scurte de 
aprovizionare și a produselor cu valoare 
adăugată, cum ar fi a celor obținute din 
agricultura ecologică și sporirea 
competitivității, inclusiv punerea unui 
accent mai puternic asupra învățării inter 
pares, cercetării, tehnologiei și 
digitalizării;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuirea la energia sustenabilă, 
precum și la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea;

(d) contribuirea la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea prin reducerea semnificativă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite din agricultură, în conformitate 
cu Acordul de la Paris și cu obiectivele 
Uniunii în materie de climă;

Amendamentul 48

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 

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii sustenabile și favorabile 
incluziunii, a diversificării activităților și 
a veniturilor, a egalității de gen, a 
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silviculturii sustenabile. incluziunii sociale, a combaterii sărăciei și 
a dezvoltării locale în zonele rurale, 
inclusiv a silviculturii sustenabile, precum 
și îmbunătățirea serviciilor publice de 
bază și promovarea coeziunii sociale și 
teritoriale;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura UE exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv 
la alimentele sigure, hrănitoare și 
sustenabile, la deșeurile alimentare și la 
bunăstarea animalelor.

(i) îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura UE exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv 
cu privire la alimentele sigure, hrănitoare, 
sustenabile și de înaltă calitate, la 
deșeurile alimentare, precum și la 
durabilitatea mediului și la îmbunătățirea 
calității vieții animalelor, contribuind, în 
același timp, la Agenda 2030 pentru o 
dezvoltare durabilă.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) Coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării (CPD): luarea în considerare 
în mod sistematic a obiectivelor cooperării 
pentru dezvoltare și evitarea efectelor 
externe negative ale politicilor Uniunii 
asupra țărilor în curs de dezvoltare și 
asupra populațiilor acestora.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiective pentru Uniune și pentru statele 

membre
1. În conformitate cu obiectivele 
stabilite la articolele 5 și 6 din 
regulament, planurile strategice 
combinate în materie de PAC conduc la:
(a) o creștere netă a numărului de 
fermieri, lucrători agricoli și locuri de 
muncă conexe în zonele rurale;
(b) o reducere semnificativă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră legate de 
sectorul agricol până în 2027;
(c) stoparea și inversarea 
fenomenului de pierdere a biodiversității;
(d) stoparea și inversarea 
fenomenului de răspândire a rezistenței la 
antimicrobiene;
(e) stoparea și inversarea 
fenomenului de pierdere a polenizatorilor, 
a păsărilor și a insectelor;
(f) creșterea diversității genetice atât 
încadrul aceleiași culturi sau al aceleiași 
specii de animale, cât și între acestea;
(g) reducerea exporturilor de animale 
vii;
(h) reducerea poluării aerului și a 
apei din cauza sectorului agricol;
(i) menținerea și creșterea suprafeței 
pășunilor permanente;
(j) reducerea utilizării pesticidelor, în 
conformitate cu Directiva 2009/128/CE.
2. În proiectele lor de planuri 
strategice, statele membre indică modul în 
care intenționează să contribuie la 
îndeplinirea acestor obiective și propun 
obiective naționale precise.
3. În conformitate cu procedura 
descrisă în titlul V capitolul III, Comisia 
se asigură că combinarea obiectivelor 
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naționale va permite realizarea 
obiectivului Uniunii prevăzut la alineatul 
(1) și că intervențiile planificate de statele 
membre sunt suficiente pentru ca acestea 
să își atingă obiectivele naționale. Pentru 
a asigura condiții de concurență 
echitabile, Comisia se asigură că statele 
membre au adoptat obiective naționale 
similare.

Justificare

Definirea obiectivelor minime la nivelul întregii Uniuni este necesară pentru a se asigura 
îndeplinirea obiectivelor generale ale prezentului regulament.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Coerența politicilor în favoarea 

dezvoltării
1. Statele membre se asigură că 
intervențiile respectă angajamentul 
Uniunii față de coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării (CPD), dreptul la 
dezvoltare și dreptul la hrană. 
2. Intervențiile statelor membre 
contribuie la realizarea obiectivelor 
stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă, în special a ODD 2, ODD 10, 
ODD 12 și ODD 13. Prin urmare, PAC:
(i) contribuie la dezvoltarea unei 
agriculturi diversificate și sustenabile și a 
unor practici agroecologice reziliente, atât 
în Uniune, cât și în țările partenere;
(ii) contribuie la menținerea 
diversității genetice a semințelor, a 
plantelor cultivate, a animalelor 
domestice și de crescătorie, precum și a 
speciilor sălbatice înrudite, atât în 
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Uniune, cât și în țările partenere;
(iii) contribuie la valorificarea 
potențialului micilor fermieri, a 
întreprinderilor agricole mici, în special a 
femeilor fermier, a populațiilor indigene 
care sunt active în producția agricolă și a 
păstorilor, atât în Uniune, cât și în țările 
partenere;
(iv) contribuie la dezvoltarea 
sistemelor alimentare locale și a piețelor 
naționale și regionale, atât în Uniune, cât 
și în țările partenere, cu scopul de a 
reduce la minimum dependența de 
alimentele importate și de a scurta 
lanțurile alimentare;
(v) stopează practicile comerciale care 
denaturează comerțul mondial pe piețele 
agricole;
(vi) integrează pe deplin măsuri de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea;
(vii) respectă Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice; normele privind 
comerțul agricol nu pun piedici în calea 
utilizării sustenabile a resurselor sau a 
obiectivelor multilaterale în materie de 
climă.
3. Statele membre și Comisia 
monitorizează punerea în aplicare a PAC 
și se asigură că planurile strategice în 
domeniul PAC evită exercitarea unor 
efecte negative asupra piețelor agricole 
locale și a producătorilor locali din țările 
în curs de dezvoltare. Dispozițiile privind 
monitorizarea sunt prevăzute la articolul 
119a.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 9b
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Conformitatea cu Acordul de la Paris
1. Obiectivele planurilor strategice 
PAC se urmăresc în conformitate cu 
Acordul de la Paris, în vederea atingerii 
obiectivelor globale stabilite în acord și a 
respectării angajamentelor luate de 
Uniune și de statele membre în 
contribuțiile stabilite la nivel național.
2. Statele membre se asigură că 
planurile lor strategice sunt în 
conformitate cu obiectivele naționale pe 
termen lung deja stabilite, care au fost 
instituite prin instrumentele legislative 
menționate în anexa XI sau derivă din 
acestea, precum și cu obiectivele stabilite 
la alineatul (2).
3. Înainte de a aproba planurile 
strategice, Comisia se asigură că statele 
membre vor respecta obiectivele stabilite 
la prezentul articol.

Justificare

Statele membre vor elabora instrumente care vor condiționa acordarea de fonduri UE de 
respectarea unor norme care depășesc preocupările legate exclusiv de mediu. Abordarea 
modelelor de producție (care, în timp, ar putea avea un impact asupra modelului de consum) 
este o necesitate pentru a se garanta că Uniunea în ansamblu nu instituționalizează 
supraproducția (așa cum a fost cazul până în prezent).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Serviciile de consiliere agricolă 
vizează dimensiunea economică, cea e 
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 

2. Serviciile de consiliere agricolă 
vizează dimensiunea economică, cea e 
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 
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în agricultură (AKIS). în agricultură (AKIS). Experții din 
domeniul cooperării pentru dezvoltare pot 
să aibă un schimb permanent cu AKIS 
pentru a facilita transferul de cunoștințe 
și de bune practici către țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (fa) practici agricole sustenabile, care 
contribuie la menținerea ecosistemelor, 
care consolidează capacitatea de adaptare 
la schimbările climatice și care 
îmbunătățesc progresiv calitatea 
terenurilor și a solului, în conformitate cu 
obiectivele ODD 2.

Justificare

Asigurarea de cursuri de formare pentru fermieri și pentru beneficiarii fondurilor PAC în 
vederea punerii în aplicare a obiectivelor ODD 2 intră în cadrul angajamentului Uniunii de a 
aborda problemele legate de climă și de a respecta Agenda 2030.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Consilierii sunt instruiți în așa fel 
încât să poată oferi o mai bună înțelegere 
a impactului global al PAC.
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinul cuplat pentru venit; (a) sprijinul cuplat pentru venit, în 
sensul cerințelor OMC de eliminare a 
sprijinului cu efecte de denaturare a 
comerțului;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru programe voluntare pentru climă și 
mediu („programe ecologice”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

1. Statele membre măresc progresiv 
sprijinul pentru programe pentru climă și 
mediu („programe ecologice”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La elaborarea planurilor lor 
strategice PAC, statele membre acordă 
prioritate sistemelor agricole care oferă 
beneficii multiple într-un mod eficient 
pentru atingerea obiectivelor de la 
articolul 6 alineatul (1), cum ar fi 
gestionarea îmbunătățită a pajiștilor 
permanente și a elementelor de peisaj și 
agricultura ecologică.

Justificare

Domeniul de aplicare al măsurilor care urmează să fie sprijinite în cadrul programelor 
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ecologice trebuie să fie mai bine definit. Statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a 
alege practici bine adaptate teritoriului lor, dar și să acorde prioritate sprijinirii sistemelor 
agricole compuse din mai multe practici agricole, pentru a maximiza efectele programelor 
ecologice asupra climei și mediului. În plus, prin sprijinirea sistemelor de certificare 
existente, statele membre se pot asigura că administrarea programelor ecologice este mai 
simplă.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Atunci când un stat membru 
propune un sprijin cuplat facultativ în 
planul său strategic prevăzut la articolul 
106, Comisia se asigură că:
(a) ajutorul respectă principiul evitării 
prejudiciilor;
(b) există o nevoie sau un beneficiu 
clar din punct de vedere ecologic sau 
social, justificat prin probe empirice 
cuantificabile și verificabile independent;
(c) sprijinul este utilizat pentru a 
satisface nevoile Uniunii în materie de 
securitate alimentară și nu creează 
denaturări ale pieței interne sau ale 
piețelor internaționale;
(d) acordarea sprijinului cuplat 
pentru venit nu conduce la rezultate 
comerciale cu impact negativ asupra 
investițiilor din sectorul agroalimentar 
sau a dezvoltării sectoarelor de producție 
și prelucrare din țările în curs de 
dezvoltare partenere;
(e) sprijinul cuplat voluntar nu se 
acordă pentru piețele aflate în criză din 
cauza excedentului de producție sau de 
ofertă;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
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Articolul 29 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Atunci când este necesar, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 138, 
completând prezentul regulament cu 
măsuri care urmează să fie adoptate de 
statele membre atunci când utilizează un 
sprijin cuplat pentru venit, pentru a 
elimina efectele negative asupra țărilor în 
curs de dezvoltare.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, inclusiv 
agriculturii ecologice, care depășesc 
standardele stabilite în sistemul de 
ecocondiționalitate sau care sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
leguminoase furajere, in, cânepă, orez, 
fructe cu coajă lemnoasă, semințe, carne de 
oaie și de capră, ulei de măsline, viermi de 
mătase, nutrețuri uscate, hamei, cicoare, 
fructe și legume și specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 58 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58a
Sectorul culturilor de leguminoase

Obiectivele sectorului culturilor de 
leguminoase
În sectorul culturilor de leguminoase, 
statele membre urmăresc următoarele 
obiective:
(a) sistemul crește producția și 
consumul sustenabile de leguminoase în 
întreaga Uniune, pentru a spori 
autonomia în conformitate cu obiectivele 
stabilite în anexa I;
(b) culturile arabile de leguminoase 
sprijinite de asistența financiară a 
Uniunii fac parte dintr-un sistem de 
rotație a culturilor de cel puțin trei ani 
sau dintr-o combinație de specii cultivate 
pe pășuni temporare de pe terenuri 
arabile. Această rotație este compatibilă 
cu programele pentru climă și mediu 
(„programele ecologice”) menționate la 
articolul 28, în temeiul cărora rotațiile de 
patru ani și mai mult pot fi recompensate. 
Programul poate, de asemenea, să 
recompenseze culturile intercalate sau 
mixte, care nu sunt recompensate prin 
alte măsuri;
(c) pășunatul pe pășuni cu o 
diversitate mare de specii sau cositul 
pajiștilor cu o diversitate mare de specii 
pentru nutreț pe pășuni permanente care 
conțin specii de leguminoase pot fi, de 
asemenea, subvenționate, cu condiția să 
nu se reia aratul și semănatul;
(d) măsurile menționate în prezentul 
articol sunt coerente cu angajamentele și 
legislația Uniunii în materie de climă și de 
mediu și nu generează schimbări directe 
sau indirecte ale utilizării terenurilor, 
având un impact pozitiv real asupra 
emisiilor globale de gaze cu efect de seră, 
în conformitate cu modelul global de 
gestionare a biosferei [GLOBIOM].
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(e) monoculturile sau culturile 
continue de leguminoase nu sunt 
sprijinite prin aceste plăți;
(f) reducerea dependenței de 
amestecul concentrat de furaje cu 
conținut de soia, în special de soia 
importată, provenind de pe terenuri care 
au fost defrișate sau transformate recent, 
în conformitate cu ODD 15, 
angajamentul UE privind menținerea 
defrișării la zero și angajamentele 
existente ale întreprinderilor private în 
ceea ce privește menținerea defrișării la 
zero;
(g) închiderea buclelor din ciclul 
nutrienților și limitarea lor la nivelul 
bazinului hidrografic local și regional, în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
apa;
(h) stimularea piețelor locale și 
regionale în domeniul alimentelor umane 
și al furajelor pentru animale, precum și 
soiuri de semințe adaptate la nivel local, 
cu consum scăzut de factori de producție.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) investițiile în producția de bioenergie 
care nu sunt coerente cu criteriile de 
sustenabilitate stabilite în Directiva 
privind energia din surse regenerabile, 
inclusiv limitarea anumitor tipuri de 
materii prime;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru instrumente de gestionare a 
riscurilor în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru instrumente de gestionare a 
riscurilor în condițiile prevăzute la 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC, 
ținând seama, în același timp, de posibilul 
impact negativ asupra investițiilor, 
producției și dezvoltării prelucrării în 
sectorul agroalimentar din țările în curs 
de dezvoltare partenere; 

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocările financiare indicative pentru 
intervenția sub formă de sprijin cuplat 
pentru venit menționate în titlul III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt 
limitate la maximum 10 % din 
cuantumurile prevăzute în anexa VII.

Alocările financiare indicative pentru 
intervenția sub formă de sprijin cuplat 
pentru venit menționate în titlul III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt 
limitate la maximum 5 % din cuantumurile 
prevăzute în anexa VII.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 
contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările climatice 
utilizând o metodă simplă și comună.

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 
contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările climatice 
utilizând o metodă simplă, precisă și 
comună.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 1a. Se efectuează studii științifice 
independente pentru a determina 
contribuția la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră (GES) sau la sechestrarea 
GES a diferitelor activități implementate 
de statele membre.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 1b. Pe baza acestor studii, Comisia 
propune o metodologie de urmărire, 
asigurându-se că:
(a) numai cheltuielile alocate 
activităților care contribuie în mod 
semnificativ la reducerea și sechestrarea 
emisiilor sunt considerate cheltuieli legate 
de schimbările climatice;
(b) procentul fiecărei cheltuieli 
considerate a fi legată de schimbările 
climatice este proporțional cu impactul 
pozitiv efectiv al activității asupra 
emisiilor de GES sau a sechestrării 
acestora;
(c) cheltuielile alocate activităților 
care au un impact negativ asupra 
emisiilor de GES și asupra sechestrării 
GES sunt deduse din totalul cheltuielilor 
legate de climă, utilizând o metodologie 
similară.

Justificare

În raportul său referitor la propunerile Comisiei privind PAC, Curtea de Conturi Europeană 
a afirmat că contribuția estimată a PAC la obiectivele legate de schimbările climatice este 
„nerealistă”. Această contribuție trebuie să fie calculată pentru fiecare intervenție în parte, 
pe baza impactului real al activităților, și măsurată prin studii științifice evaluate inter pares.
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Organismul statului membru 
responsabil pentru elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în materie de cooperare 
pentru dezvoltare sunt implicate în mod 
efectiv în elaborarea și monitorizarea 
punerii în aplicare a planului strategic 
PAC, astfel încât acesta să fie raționalizat 
cu politica de cooperare pentru dezvoltare 
a statului membru și a Uniunii.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partenerii economici și sociali; (b) partenerii economici, sociali și de 
mediu;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) organisme relevante care reprezintă 
interesele societății civile, cum ar fi a 
ONG-urilor, și, după caz, organismele 
responsabile cu promovarea incluziunii 
sociale, a drepturilor fundamentale, a 
egalității de gen și a nediscriminării.
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC. Parteneri din țări terțe 
sunt invitați să participe la elaborarea 
planurilor strategice PAC.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f), evaluarea 
ține seama de planurile naționale în 
domeniul mediului și al climei care decurg 
din instrumentele legislative menționate în 
anexa XI.

În cazul obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f), evaluarea 
ține seama de planurile naționale în 
domeniul mediului și al climei care decurg 
din instrumentele legislative menționate în 
anexa XI, de obiectivele Acordului de la 
Paris și de obiectivul de a reduce 
semnificativ emisiile de gaze cu efect de 
seră din UE legate de agricultură până în 
2027.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație privind modul în care 
structura planului strategic PAC în ceea ce 
privește mediul și clima este menită a 
contribui la atingerea țintelor pe termen 
lung stabilite deja la nivel național, 
prevăzute în instrumentele legislative 
menționate în anexa XI sau derivate din 
acestea;

(b) o explicație privind modul în care 
structura planului strategic PAC în ceea ce 
privește mediul și clima este menită a 
contribui la atingerea țintelor pe termen 
lung stabilite deja la nivel național, 
prevăzute în instrumentele legislative 
menționate în anexa XI sau derivate din 
acestea, în obiectivele Acordului de la 
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Paris și în obiectivul de a reduce 
semnificativ emisiile de gaze cu efect de 
seră din UE legate de agricultură până în 
2027;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a modului în care 
serviciile de consiliere menționate la 
articolul 13, cercetarea și rețelele PAC vor 
conlucra în cadrul AKIS și a modului în 
care sunt furnizate consilierea și serviciile 
de sprijinire a inovării;

(ii) o descriere a modului în care 
serviciile de consiliere menționate la 
articolul 13, cercetarea și rețelele PAC vor 
conlucra în cadrul AKIS, a modului în care 
sunt furnizate consilierea și serviciile de 
sprijinire a inovării și a modului în care 
experții în domeniul cooperării pentru 
dezvoltare vor putea să aibă un schimb 
permanent cu AKIS;

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, inclusiv cu 
cele de la articolul 208 din TFUE, cu 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, a 
conformității cu obiectivele pe termen 
lung stabilite deja la nivel național și 
prevăzute în instrumentele legislative 
menționate în anexa XI la prezentul 
regulament sau derivate din acestea, 
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intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației, ca și a modalității în care 
contribuțiile din partea autorităților 
competente și a altor părți interesate sunt 
luate în considerare în conformitate cu 
articolul 94. Evaluarea se va concentra, în 
special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

Justificare

Articolul 208 din TFUE obligă UE să țină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare 
la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3).

Statul membru decide componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
publice și a organismelor intermediare 
relevante și a reprezentanților partenerilor 
menționați la articolul 94 alineatul (3). Se 
ține seama în mod corespunzător de 
articolul 94 alineatul (2) și de articolul 94 
alineatul (2a).

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

administrative pentru autoritățile publice și 
beneficiari, precum și pentru societatea 
civilă și diverse organisme, astfel cum este 
prevăzut la articolul 94, acolo unde este 
cazul.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național.

1. La cel târziu 12 luni de la aprobarea 
de către Comisie a planului strategic PAC, 
fiecare stat membru instituie o Rețea 
națională pentru politica agricolă comună 
(rețeaua națională PAC) pentru colaborarea 
în rețea a organizațiilor și administrațiilor, 
a consilierilor, a cercetătorilor și a altor 
actori ai inovării din domeniul agriculturii 
și dezvoltării locale de la nivel național. Se 
prevăd dialoguri cu experți în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare, astfel încât 
să se sensibilizeze publicul și să se 
faciliteze transferul de cunoștințe și de 
bune practici.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (ba) coerența măsurilor stabilite în 
plan cu obiectivele politicii de dezvoltare a 
Uniunii.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 119 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Pe baza indicatorilor de realizare și de 
rezultat, comitetul de monitorizare și 
autoritatea de management monitorizează 
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC, precum și progresele realizate în 
vederea atingerii țintelor planului strategic 
PAC.

Pe baza indicatorilor de realizare și de 
rezultat, comitetul de monitorizare și 
autoritatea de management monitorizează 
punerea în aplicare a planului strategic 
PAC, precum și progresele realizate în 
vederea atingerii țintelor planului strategic 
PAC. Folosind datele furnizate de statele 
membre, Comisia publică anual amprenta 
ecologică a producției și a consumului de 
produse agroalimentare în UE.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 119 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 119a
Monitorizarea coerenței politicilor în 

favoarea dezvoltării și sistemul 
independent pentru primirea plângerilor

1. Realizarea obiectivelor stabilite la 
articolul 6 alineatul (3) este, de asemenea, 
analizată, monitorizată și evaluată pe 
baza unor indicatori ODD privind 
impactul PAC, al planurilor strategice 
PAC și al intervențiilor sprijinite asupra 
obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii și 
asupra țărilor în curs de dezvoltare.
2. Uniunea și statele sale membre 
extind mandatul observatoarelor pieței 
Uniunii și elaborează un cadru 
metodologic pentru monitorizarea 
impactului PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, în special în domenii care au 
fost identificate ca fiind sensibile de către 
țara parteneră, și/sau în cazul produselor 
din sectoarele în care se acordă plăți 
cuplate și în care se iau măsuri de 
gestionare a crizelor.
3. La baza acestei evaluări stau 
inclusiv probele prezentate de 
administrații, de organizațiile societății 
civile și de alte părți interesate din țările 
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în curs de dezvoltare care sunt parteneri 
comerciali ai Uniunii.
4. Comisia transmite Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual 
privind rezultatele evaluării, dovezile 
primite și răspunsul politic al UE.
5. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 138 pentru a completa prezentul 
regulament cu norme care definesc 
măsuri adecvate pentru analizarea, 
monitorizarea și evaluarea impactului 
PAC, al planurilor strategice PAC și al 
intervențiilor sprijinite asupra obiectivelor 
de dezvoltare ale Uniunii și asupra țărilor 
în curs de dezvoltare, ținând seama de 
inițiativele internaționale relevante, în 
special de cele ale raportorului special al 
ONU pentru dreptul la alimente, ale FAO 
și ale Comisiei pentru securitate 
alimentară.
6. Sistemul de monitorizare a PAC 
este completat de un sistem independent 
în cadrul Uniunii pentru primirea 
plângerilor de către persoanele sau 
comunitățile afectate de PAC. Plângerile 
sunt primite de raportorul permanent al 
Parlamentului privind CPD și de un 
consilier-auditor din cadrul Direcției 
Generale Agricultură și Dezvoltare 
Rurală a Comisiei. Probele pot fi 
prezentate de reclamant sau de terți.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 119 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 119b
Garanții sociale

 O clauză socială de protecție este 
disponibilă pentru grupurile sau țările 
afectate în cazul existenței unui impact 
negativ al PAC asupra siguranței 
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alimentare pe termen lung și al provocării 
unor probleme grave în cazul 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

Justificare

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 15 februarie 2023 și 
până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent. Raportul care trebuie prezentat 
în 2023 se referă la exercițiile financiare 
2021 și 2022. În ceea ce privește plățile 
directe menționate în titlul III capitolul II, 
raportul se referă numai la exercițiul 
financiar 2022.

1. Până la data de 15 februarie 2023 și 
până la data de 15 februarie a fiecărui an 
ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare 
stat membru prezintă Comisiei un raport 
anual privind performanța în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului 
strategic PAC în exercițiul financiar 
precedent, ținând seama de efectele sale 
interne și externe. Raportul care trebuie 
prezentat în 2023 se referă la exercițiile 
financiare 2021 și 2022. În ceea ce privește 
plățile directe menționate în titlul III 
capitolul II, raportul se referă numai la 
exercițiul financiar 2022.

Justificare

Articolul 208 din TFUE obligă UE să țină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare 
la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 86
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Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolele 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104, 119a și 141 se conferă Comisiei 
pe o perioadă de șapte ani de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel puțin nouă 
luni înainte de încheierea perioadei de 
șapte ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune prelungirii respective cu cel puțin 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 și 141 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119a și 141 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104 și 141 intră în 
vigoare numai dacă nu a fost exprimată 
nicio obiecție de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu în termen 
de două luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul informează 
Comisia că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a și 141 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu, sau în 
cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.
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