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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Întrucât cadrul legislativ referitor la politica agricolă comună după anul 2020 se află încă în 
curs de negociere, se impune, pentru asigurarea unei tranziții line, adoptarea unor măsuri 
tranzitorii care să permită prelungirea aplicării reglementărilor existente până la punerea în 
practică a noului sistem.

Regulamentele în vigoare trebuie modificate, mai ales pentru a include sumele/plafoanele 
aplicabile prevăzute în noul CFM 2021-2027.

Întrucât propunerea Comisiei prevede o perioadă de tranziție de un an, avizul permite o 
prelungire până în 2022, în cazul în care noul regulament privind PAC nu este adoptat până la 
30 octombrie 2020.

Pentru FEADR, perioada de notificare a statelor membre trece de la 10 la 20 de zile. În ceea 
ce privește noile angajamente începând din 2021, perioada care urmează a fi stabilită în 
programul de dezvoltare rurală poate dura patru ani în loc de trei.

Avizul permite introducerea posibilității de a utiliza alocațiile FEADR prevăzute în 2022-
2027 pentru măsurile deja angajate, care presupun efectuarea de plăți după data de 31 
decembrie 2021, în cazul în care fondurile sunt complet epuizate (cum se prevedea la articolul 
3 din Regulamentul 1310/2013). Întrucât bugetul FEADR pentru 2021 nu va fi suficient 
pentru finanțarea angajamentelor din perioada 2014-2021, ale căror credite din cadrul FEADR 
au fost complet epuizate, Comisia ar trebui să fie autorizată să rezerve credite din bugetul pe 
2022-2027 pentru noile angajamente, pentru a garanta astfel continuitatea angajamentelor din 
perioada 2014-2021.

A fost avută în vedere necesitatea de a menține bugetul POSEI la nivelul actual pentru RUP 
franceze, spaniole și portugheze, precum și creșterea plafonului alocat programului POSEI 
din Franța, ceea ce nu majorează bugetul general al POSEI și nici nu retrage vreo finanțare de 
la regiunile ultraperiferice spaniole și portugheze. 

Se adaugă adaptarea dispozițiilor OCP în ceea ce privește extinderea aplicării normelor de 
către organizațiile interprofesionale din RUP. Derogarea asigură menținerea producției locale, 
a industriilor și a locurilor de muncă pe piețe extrem de limitate din punctul de vedere al 
oportunităților.

În conformitate cu poziția Parlamentului European privind CFM, scopul avizului este acela de 
a introduce în articolul privind rezerva pentru situații de criză o prevedere privind faptul că 
fondurile inițiale din rezervă ar trebui să fie suplimentare față de bugetul PAC și ar trebui 
incluse în rezervă la începutul perioadei de programare. De asemenea, pentru a nu pierde 
aceste sume, trebuie anticipată reforma modului de funcționare a rezervei, pentru a permite 
reportarea fondurilor neangajate din 2021 în exercițiile următoare.

În final, comisia își reafirmă poziția exprimată de PE în Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la CFM .
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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia a propus să se stabilească 
o legătură între PAC și obținerea de 
performanțe („modelul de performanță”). 
În temeiul noului cadru juridic, Uniunea ar 
urma să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
urma să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. În consecință, 
statele membre trebuie să întocmească 
planuri strategice PAC, care trebuie 
aprobate de Comisie și puse în aplicare de 
statele membre.

(2) Comisia a propus să se stabilească 
o legătură între PAC și obținerea de 
performanțe („modelul de performanță”). 
În temeiul noului cadru juridic, Uniunea ar 
urma să stabilească parametrii politicii, 
cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de 
bază. Un cadru solid al Uniunii este 
esențial pentru a asigura faptul că PAC 
rămâne o politică comună și pentru a 
garanta condiții de concurență echitabile. 
Statele membre vor avea, de asemenea, o 
responsabilitate mai mare în privința 
modului în care îndeplinesc obiectivele și 
ating țintele. În consecință, statele membre 
trebuie să întocmească planuri strategice 
PAC, pe baza unei analize ex-ante și a 
unei evaluări a nevoilor, planuri care 
trebuie aprobate de Comisie și puse în 
aplicare de statele membre.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru ca sectorul agricol să aibă 
stabilitate, precum și pentru a păstra 
vitalitatea zonelor și regiunilor rurale și a 
contribui la sustenabilitatea ecologică, 
este esențial ca sprijinul acordat 
fermierilor prin politica agricolă comună 
să aibă continuitate și să fie previzibil.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, pentru a se asigura 
faptul că în 2021 se poate acorda sprijin 
fermierilor și altor beneficiari din Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) și 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea ar 
trebui să acorde în continuare acest sprijin, 
timp de încă un an, în condițiile cadrului 
juridic existent, care acoperă perioada 
2014-2020. Cadrul juridic actual este 
stabilit în special în Regulamentele (UE) 
nr. 1303/20137, (UE) nr. 1305/20138, (UE) 
nr. 1306/20139, (UE) nr. 1307/201310, (UE) 
nr. 1308/201311, (UE) nr. 228/201312 și 
(UE) nr. 229/201313 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului. În plus, pentru 
a se facilita tranziția de la schemele de 
sprijin existente la noul cadru juridic care 
acoperă perioada ce începe la 1 ianuarie 
2022, ar trebui stabilite norme de 
reglementare a modului în care vor fi 
integrate în noul cadru juridic anumite 
ajutoare acordate pe bază multianuală.

(4) Prin urmare, pentru a se asigura 
faptul că în 2021 se poate acorda sprijin 
fermierilor și altor beneficiari din Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) și 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea ar 
trebui să acorde în continuare acest sprijin, 
timp de încă un an sau, după caz, timp de 
încă doi ani, în condițiile cadrului juridic 
existent, care acoperă perioada 2014-2020. 
Cadrul juridic actual este stabilit în special 
în Regulamentele (UE) nr. 1303/20137, 
(UE) nr. 1305/20138, (UE) nr. 1306/20139, 
(UE) nr. 1307/201310, (UE) nr. 
1308/201311, (UE) nr. 228/201312 și (UE) 
nr. 229/201313 ale Parlamentului European 
și ale Consiliului. În plus, pentru a se 
facilita tranziția de la schemele de sprijin 
existente la noul cadru juridic care acoperă 
perioada ce începe la 1 ianuarie 2022, ar 
trebui stabilite norme de reglementare a 
modului în care vor fi integrate în noul 
cadru juridic anumite ajutoare acordate pe 
bază multianuală.

__________________ __________________
7 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 320).

7 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 320).

8 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind sprijinul 

8 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind sprijinul 
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pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 
347, 20.12.2013, p. 487).

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 
347, 20.12.2013, p. 487).

9 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

9 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

10 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 608).

10 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 608).

11 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

11 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

12 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 martie 2013 privind măsurile 
specifice din domeniul agriculturii în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 
20.3.2013, p. 23).

12 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 martie 2013 privind măsurile 
specifice din domeniul agriculturii în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 
20.3.2013, p. 23).

13 Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 martie 2013 privind măsurile 
specifice din domeniul agriculturii în 
favoarea insulelor mici din Marea Egee și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 

13 Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 martie 2013 privind măsurile 
specifice din domeniul agriculturii în 
favoarea insulelor mici din Marea Egee și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 
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20.3.2013, p. 41). 20.3.2013, p. 41).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere faptul că Uniunea 
ar trebui să sprijine în continuare 
dezvoltarea rurală în 2021, statele membre 
care demonstrează că sunt expuse riscului 
de a rămâne fără fonduri și de a nu-și 
putea asuma noi angajamente juridice în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013 ar trebui să dispună de 
posibilitatea de a-și prelungi până la 31 
decembrie 2021 programele de dezvoltare 
rurală sau anumite programe regionale de 
dezvoltare rurală sprijinite de FEADR și de 
a finanța respectivele programe prelungite 
din alocarea bugetară corespunzătoare 
pentru anul 2021. Programele prelungite ar 
trebui să vizeze menținerea cel puțin a 
aceluiași nivel general de ambiție în 
domeniul mediului și al climei.

(5) Având în vedere faptul că Uniunea 
ar trebui să sprijine în continuare 
dezvoltarea rurală în perioada de tranziție, 
statele membre care demonstrează că au 
nevoie de fonduri pentru a-și asuma noi 
angajamente juridice pentru toate 
măsurile sau pentru anumite măsuri și 
pentru cheltuielile rezultate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013 ar trebui să dispună de 
posibilitatea de a-și prelungi până la 
încheierea perioadei de tranziție 
programele de dezvoltare rurală sau 
anumite programe regionale de dezvoltare 
rurală sprijinite de FEADR și de a finanța 
respectivele programe prelungite din 
alocarea bugetară corespunzătoare pentru 
anul în cauză. Programele prelungite ar 
trebui să vizeze menținerea cel puțin a 
aceluiași nivel general de ambiție în 
domeniul mediului și al climei.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Întrucât este posibil ca anumite 
state membre să dispună încă de fonduri 
furnizate de Uniune în anii precedenți, 
statele membre ar trebui să aibă, de 
asemenea, posibilitatea de a nu-și prelungi 
programele de dezvoltare rurală sau 
anumite programe regionale de dezvoltare 
rurală. Statele membre respective ar trebui 
să aibă posibilitatea de a transfera alocarea 
bugetară FEADR pentru 2021 sau partea 

(6) Întrucât este posibil ca anumite 
state membre să dispună încă de fonduri 
furnizate de Uniune în anii precedenți, 
statele membre ar trebui să aibă, de 
asemenea, posibilitatea de a nu-și prelungi 
programele de dezvoltare rurală sau 
anumite programe regionale de dezvoltare 
rurală ori de a completa fondurile rămase 
cu o parte din alocările destinate 
perioadei de tranziție, în funcție de 
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din alocarea bugetară FEADR 
corespunzătoare programelor regionale 
de dezvoltare rurală care nu au fost 
prelungite către alocările financiare pentru 
anii 2022-2025, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. .../... al Consiliului 
[Regulamentul de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027]14.

necesități. Statele membre respective ar 
trebui să aibă posibilitatea de a transfera 
alocarea bugetară FEADR pentru anii 
perioadei de tranziție sau partea din 
alocarea bugetară FEADR care nu a fost 
utilizată pentru prelungirea programelor 
lor de dezvoltare rurală către alocările 
financiare pentru anii rămași din perioada 
de programare, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. .../... al Consiliului 
[Regulamentul de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027]14.

__________________ __________________
14 Regulamentul CFM JO L , , p. . 14 Regulamentul CFM JO L , , p. .

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite Comisiei să pună 
la dispoziție planificarea financiară 
necesară și ajustările corespunzătoare ale 
defalcărilor anuale ale sprijinului din partea 
Uniunii prevăzute în anexa la 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, statele 
membre ar trebui să informeze Comisia, la 
scurt timp după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dacă decid să își 
prelungească programele de dezvoltare 
rurală și, în cazul programelor regionale de 
dezvoltare rurală, pe care dintre aceste 
programe decid să le prelungească și, în 
consecință, cuantumul corespunzător al 
alocării bugetare pentru 2021 care nu 
trebuie transferat către anii următori.

(7) Pentru a permite Comisiei să pună 
la dispoziție planificarea financiară 
necesară și ajustările corespunzătoare ale 
defalcărilor anuale ale sprijinului din partea 
Uniunii prevăzute în anexa la 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, statele 
membre ar trebui să informeze Comisia, la 
scurt timp după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dacă decid să își 
prelungească programele de dezvoltare 
rurală, în cazul programelor regionale de 
dezvoltare rurală, pe care dintre aceste 
programe decid să le prelungească, dacă 
intenționează să le finanțeze parțial din 
fondurile rămase din alocarea bugetară 
anterioară și, în consecință, cuantumul 
corespunzător al alocării bugetare pentru 
anii din perioada de tranziție care nu 
trebuie transferat către anii următori.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
stabilește norme comune aplicabile 
FEADR și altor fonduri care funcționează 
într-un cadru comun. Regulamentul 
respectiv ar trebui să se aplice în 
continuare programelor sprijinite de 
FEADR pentru perioada de programare 
2014-2020, precum și programelor 
sprijinite de FEADR în cazul cărora statele 
membre decid prelungirea perioadei 
respective până la 31 decembrie 2021. 
Pentru statele membre în cauză, acordul de 
parteneriat întocmit pentru perioada 1 
ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 ar trebui utilizat în continuare 
ca document strategic de către statele 
membre și de către Comisie în legătură cu 
implementarea sprijinului acordat de 
FEADR pentru anul de programare 2021.

(8) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
stabilește norme comune aplicabile 
FEADR și altor fonduri care funcționează 
într-un cadru comun. Regulamentul 
respectiv ar trebui să se aplice în 
continuare programelor sprijinite de 
FEADR pentru perioada de programare 
2014-2020, precum și programelor 
sprijinite de FEADR în cazul cărora statele 
membre decid prelungirea perioadei 
respective până la 31 decembrie 2021 sau, 
după caz, până la 31 decembrie 2022. 
Pentru statele membre în cauză, acordul de 
parteneriat întocmit pentru perioada 1 
ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 ar trebui utilizat în continuare 
ca document strategic de către statele 
membre și de către Comisie în legătură cu 
implementarea sprijinului acordat de 
FEADR pentru anul de programare 2021 
sau, după caz, pentru anul de programare 
2022.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Conform Regulamentului (UE) nr. 
1310/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului15 și Regulamentului delegat 
(UE) nr. 807/2014 al Comisiei16, 
cheltuielile pentru anumite angajamente pe 
termen lung asumate în temeiul anumitor 
regulamente care au acordat sprijin pentru 
dezvoltare rurală înainte de Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013 ar trebui să fie 
suportate în continuare de FEADR în 
perioada de programare 2014-2020, în 
anumite condiții. De asemenea, cheltuielile 
în cauză ar trebui să fie în continuare 
eligibile pe durata angajamentului lor 
juridic respectiv, în aceleași condiții, în 

(10) Conform Regulamentului (UE) nr. 
1310/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului15 și Regulamentului delegat 
(UE) nr. 807/2014 al Comisiei16, 
cheltuielile pentru anumite angajamente pe 
termen lung asumate în temeiul anumitor 
regulamente care au acordat sprijin pentru 
dezvoltare rurală înainte de Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013 ar trebui să fie 
suportate în continuare de FEADR în 
perioada de programare 2014-2020, în 
anumite condiții. De asemenea, cheltuielile 
în cauză ar trebui să fie în continuare 
eligibile pe durata angajamentului lor 
juridic respectiv, în aceleași condiții, în 
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anul de programare 2021. Din motive de 
claritate și de securitate juridică, ar trebui 
să se clarifice și faptul că angajamentele 
juridice asumate în temeiul unor măsuri 
care corespund măsurilor din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cărora li 
se aplică sistemul integrat de administrare 
și control ar trebui să facă obiectul acestui 
sistem integrat de administrare și control și 
că plățile aferente acestor angajamente 
juridice trebuie efectuate în perioada 1 
decembrie-30 iunie a anului calendaristic 
următor.

anul de programare 2021 sau, după caz, în 
anul de programare 2022. Din motive de 
claritate și de securitate juridică, ar trebui 
să se clarifice și faptul că angajamentele 
juridice asumate în temeiul unor măsuri 
care corespund măsurilor din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cărora li 
se aplică sistemul integrat de administrare 
și control ar trebui să facă obiectul acestui 
sistem integrat de administrare și control și 
că plățile aferente acestor angajamente 
juridice trebuie efectuate în perioada 1 
decembrie-30 iunie a anului calendaristic 
următor.

__________________ __________________
15 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește resursele și repartizarea 
acestora pentru anul 2014 și de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului și a Regulamentelor (UE) 
nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) 
nr. 1308/2013 ale Parlamentului European 
și ale Consiliului în ceea ce privește 
aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 865).

15 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește resursele și repartizarea 
acestora pentru anul 2014 și de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului și a Regulamentelor (UE) 
nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) 
nr. 1308/2013 ale Parlamentului European 
și ale Consiliului în ceea ce privește 
aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 865).

16 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 
al Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și de introducere a unor 
dispoziții tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, 
p. 1).

16 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 
al Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și de introducere a unor 
dispoziții tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, 
p. 1).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
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Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Având în vedere faptul că planurile 
strategice PAC care trebuie întocmite de 
statele membre în conformitate cu noul 
cadru juridic urmează să fie aplicabile de la 
1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme 
tranzitorii care să reglementeze tranziția de 
la schemele de sprijin existente la noul 
cadru juridic, în special la Regulamentul 
(UE) .../... al Parlamentului European și al 
Consiliului18  [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC].

(14) Având în vedere faptul că planurile 
strategice PAC care trebuie întocmite de 
statele membre în conformitate cu noul 
cadru juridic urmează să fie aplicabile de la 
1 ianuarie 2022 sau de la 1 ianuarie 2023, 
după caz, ar trebui stabilite norme 
tranzitorii care să reglementeze tranziția de 
la schemele de sprijin existente la noul 
cadru juridic, în special la Regulamentul 
(UE) .../... al Parlamentului European și al 
Consiliului18  [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC]. În conformitate 
cu principiile stabilite în Codul european 
de conduită în materie de parteneriat, 
statele membre ar trebui să asigure 
participarea autorităților regionale și 
locale, a organizațiilor societății civile, 
inclusiv a beneficiarilor, la toate etapele 
de pregătire, punere în aplicare, 
monitorizare și evaluare a măsurilor și 
programelor tranzitorii.

__________________ __________________
18 Regulamentul (UE) …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[Planurile strategice PAC] (JO L …, …, p. 
…).

18 Regulamentul (UE) …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[Planurile strategice PAC] (JO L …, …, p. 
…).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În ceea ce privește schema de 
ajutoare din sectorul uleiului de măsline și 
al măslinelor de masă, programele de lucru 
existente întocmite pentru perioada 1 
aprilie 2018-31 martie 2021 ar trebui 
prelungite până la 31 decembrie 2021. În 
cazul schemelor de ajutoare din sectorul 
fructelor și legumelor ar trebui stabilite 
norme privind modificarea sau înlocuirea 

(17) În ceea ce privește schema de 
ajutoare din sectorul uleiului de măsline și 
al măslinelor de masă, programele de lucru 
existente întocmite pentru perioada 1 
aprilie 2018-31 martie 2021 ar trebui 
prelungite până la 31 decembrie 2021 sau, 
după caz, anul de programare 2022. În 
cazul schemelor de ajutoare din sectorul 
fructelor și legumelor ar trebui stabilite 
norme privind posibilitatea de modificare 
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programelor operaționale. sau înlocuire a programelor operaționale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura continuitatea în 
ceea ce privește schemele de ajutoare din 
sectorul vitivinicol și din sectorul apicol, 
trebuie stabilite norme care să permită ca 
aceste scheme de ajutoare să fie 
implementate în continuare până la 
sfârșitul perioadelor de programare 
respective. Prin urmare, anumite dispoziții 
ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 ar 
trebui să se aplice în continuare în această 
perioadă în ceea ce privește cheltuielile 
suportate și plățile efectuate pentru 
operațiuni implementate în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după 
31 decembrie 2021 și până la sfârșitul 
respectivelor scheme de ajutoare.

(18) Pentru a se asigura continuitatea în 
ceea ce privește schemele de ajutoare din 
sectorul fructelor și legumelor, din 
sectorul vitivinicol și din sectorul apicol, 
trebuie stabilite norme care să permită ca 
aceste scheme de ajutoare să fie 
implementate în continuare până la 
sfârșitul perioadelor de programare 
respective. Prin urmare, anumite dispoziții 
ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 ar 
trebui să se aplice în continuare în această 
perioadă în ceea ce privește cheltuielile 
suportate și plățile efectuate pentru 
operațiuni implementate în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după 
31 decembrie 2021 sau, după caz, după 31 
decembrie 2022 și până la sfârșitul 
respectivelor scheme de ajutoare și al 
programelor operaționale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) FEADR ar trebui să poată sprijini 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității care este 
instituită în conformitate cu noile norme 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
XXXX/XXXX [noul RDC]. Cu toate 
acestea, pentru a se evita existența unor 
fonduri necheltuite pentru dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității în anul de programare 2021, 
statele membre care decid să își 
prelungească programele de dezvoltare 

(20) FEADR ar trebui să poată sprijini 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității care este 
instituită în conformitate cu noile norme 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
XXXX/XXXX [noul RDC]. Cu toate 
acestea, pentru a se evita existența unor 
fonduri necheltuite pentru dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității în anul de programare 2021 
sau, după caz, în anul de programare 
2022, statele membre care decid să își 
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rurală până la 31 decembrie 2021 și care 
utilizează, de asemenea, posibilitatea de a 
transfera cuantumuri de la plățile directe la 
dezvoltarea rurală ar trebui să poată aplica 
alocarea minimă de 5 % pentru dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității numai în ceea ce privește 
contribuția FEADR la dezvoltarea rurală 
prelungită până la 31 decembrie 2021, 
calculată înainte de efectuarea transferului 
cuantumurilor de la plățile directe.

prelungească programele de dezvoltare 
rurală până la 31 decembrie 2021 și care 
utilizează, de asemenea, posibilitatea de a 
transfera cuantumuri de la plățile directe la 
dezvoltarea rurală ar trebui să poată aplica 
alocarea minimă de 5 % pentru dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității numai în ceea ce privește 
contribuția FEADR la dezvoltarea rurală 
prelungită până la 31 decembrie 2021 sau, 
după caz, până la 31 decembrie 2022, 
calculată înainte de efectuarea transferului 
cuantumurilor de la plățile directe.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura continuitatea în 
perioada de tranziție, rezerva pentru 
situațiile de criză din sectorul agricol ar 
trebui menținută în 2021 și ar trebui inclus 
și cuantumul relevant al rezervei pentru 
2021.

(21) Pentru a se asigura continuitatea în 
perioada de tranziție, rezerva pentru 
situațiile de criză din sectorul agricol ar 
trebui menținută în 2021 și, după caz, în 
2022 și ar trebui inclus și cuantumul 
relevant al rezervei pentru 2021 și, după 
caz, pentru 2022.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În ceea ce privește acordurile de 
prefinanțare din FEADR, ar trebui 
clarificat faptul că, în cazul în care statele 
membre decid să prelungească perioada 
2014-2020 până la 31 decembrie 2021, 
aceasta nu ar trebui să conducă la 
acordarea niciunei prefinanțări 
suplimentare pentru programele în cauză.

(22) În ceea ce privește acordurile de 
prefinanțare din FEADR, ar trebui 
clarificat faptul că, în cazul în care statele 
membre decid să prelungească perioada 
2014-2020 până la 31 decembrie 2021 sau, 
după caz, până la 31 decembrie 2022, 
aceasta nu ar trebui să conducă la 
acordarea niciunei prefinanțări 
suplimentare pentru programele în cauză.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Articolul 11 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 prevede în prezent 
doar o obligație de notificare pentru statele 
membre în ceea ce privește deciziile lor și 
produsul estimat legat de reducerea părții 
din cuantumul plăților directe care urmează 
să fie acordată unui agricultor pentru un 
anumit an calendaristic și care depășește 
150 000 EUR, pentru anii 2015-2020. 
Pentru a se asigura continuitatea sistemului 
existent, statele membre ar trebui, de 
asemenea, să își notifice deciziile și 
produsul estimat al reducerii pentru anul 
calendaristic 2021.

(23) Articolul 11 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 prevede în prezent 
doar o obligație de notificare pentru statele 
membre în ceea ce privește deciziile lor și 
produsul estimat legat de reducerea părții 
din cuantumul plăților directe care urmează 
să fie acordată unui agricultor pentru un 
anumit an calendaristic și care depășește 
150 000 EUR, pentru anii 2015-2020. 
Pentru a se asigura continuitatea sistemului 
existent, statele membre ar trebui, de 
asemenea, să își notifice deciziile și 
produsul estimat al reducerii pentru anul 
calendaristic 2021 și, după caz, pentru 
anul calendaristic 2022.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Articolul 14 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 permite statelor 
membre să transfere fonduri între plățile 
directe și dezvoltarea rurală în ceea ce 
privește anii calendaristici 2014-2020. 
Pentru a se asigura faptul că statele 
membre își pot menține propria strategie, 
flexibilitatea dintre piloni ar trebui să fie 
disponibilă și pentru anul calendaristic 
2021 (și anume exercițiul financiar 2022).

(24) Articolul 14 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 permite statelor 
membre să transfere fonduri între plățile 
directe și dezvoltarea rurală în ceea ce 
privește anii calendaristici 2014-2020. 
Pentru a se asigura faptul că statele 
membre își pot menține propria strategie, 
flexibilitatea dintre piloni ar trebui să fie 
disponibilă și pentru anul calendaristic 
2021 (și anume exercițiul financiar 2022) 
și, după caz, pentru anul calendaristic 
2022 (și anume exercițiul financiar 2023).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se permite Comisiei să 
stabilească plafoanele bugetare în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1), 
cu articolul 36 alineatul (4), cu articolul 42 
alineatul (2), cu articolul 47 alineatul (3), 
cu articolul 49 alineatul (2), cu articolul 51 
alineatul (4) și cu articolul 53 alineatul (7) 
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este 
necesar ca statele membre să își notifice 
până la 1 august 2020 deciziile privind 
alocările financiare pentru anul 2021, 
pentru fiecare schemă în parte.

(25) Pentru a se permite Comisiei să 
stabilească plafoanele bugetare în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1), 
cu articolul 36 alineatul (4), cu articolul 42 
alineatul (2), cu articolul 47 alineatul (3), 
cu articolul 49 alineatul (2), cu articolul 51 
alineatul (4) și cu articolul 53 alineatul (7) 
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este 
necesar ca statele membre să își notifice 
până la 1 august 2020 deciziile privind 
alocările financiare pentru anul 
calendaristic 2021, pentru fiecare schemă 
în parte, și, după caz, până la 1 august 
2021, deciziile privind alocările financiare 
pentru anul 2022, pentru fiecare schemă în 
parte.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Statele membre ar trebui să poată 
utiliza în continuare ajutorul național 
tranzitoriu în perioada când se aplică 
prezentul regulament.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În conformitate cu cadrul juridic 
actual, statele membre și-au notificat în 
2014 deciziile până în anul calendaristic 
2020, referitoare la împărțirea plafonului 
național anual pentru schema de plată de 
bază între regiuni și la eventualele 
modificări anuale progresive pentru 
perioada care face obiectul Regulamentului 
(UE) nr. 1307/2013. Este necesar ca statele 

(27) În conformitate cu cadrul juridic 
actual, statele membre și-au notificat în 
2014 deciziile până în anul calendaristic 
2020, referitoare la împărțirea plafonului 
național anual pentru schema de plată de 
bază între regiuni și la eventualele 
modificări anuale progresive pentru 
perioada care face obiectul Regulamentului 
(UE) nr. 1307/2013. Este necesar ca statele 



PE646.963v04-00 16/55 AD\1203904RO.docx

RO

membre să notifice aceste decizii și pentru 
anul calendaristic 2021.

membre să notifice aceste decizii și pentru 
anul calendaristic 2021 și, după caz, și 
pentru anul calendaristic 2022.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Mecanismul de convergență internă 
reprezintă procesul de bază pentru o 
repartizare mai echitabilă a sprijinului 
direct pentru venit în rândul agricultorilor. 
Diferențele semnificative individuale 
bazate pe referințe istorice vechi sunt din 
ce în ce mai greu de justificat. În 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, 
modelul de bază al convergenței interne 
constă în aplicarea de către statele membre 
a unei rate forfetare uniforme pentru toate 
drepturile la plată, la nivel național sau 
regional, începând din 2015. Cu toate 
acestea, pentru a se asigura o tranziție mai 
ușoară către o valoare uniformă, a fost 
stabilită o derogare care să permită statelor 
membre să diferențieze valorile drepturilor 
la plată prin aplicarea convergenței 
parțiale, denumită și „modelul tunelului”, 
între 2015 și 2019. Unele state membre au 
utilizat această derogare. Pentru a continua 
procesul către o repartizare mai echitabilă a 
plăților directe, statele membre pot 
converge în continuare către o medie 
națională sau regională după 2019, în locul 
unei rate forfetare uniforme sau al 
menținerii valorii drepturilor la nivelul lor 
din 2019. Ele ar trebui să își notifice în 
fiecare an decizia pentru anul următor.

(28) Mecanismul de convergență internă 
reprezintă procesul de bază pentru o 
repartizare mai echitabilă a sprijinului 
direct pentru venit în rândul agricultorilor. 
Diferențele semnificative individuale 
bazate pe referințe istorice vechi sunt din 
ce în ce mai greu de justificat. În 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, 
modelul de bază al convergenței interne 
constă în aplicarea de către statele membre 
a unei rate forfetare uniforme pentru toate 
drepturile la plată, la nivel național sau 
regional, începând din 2015. Cu toate 
acestea, pentru a se asigura o tranziție mai 
ușoară către o valoare uniformă, a fost 
stabilită o derogare care să permită statelor 
membre să diferențieze valorile drepturilor 
la plată prin aplicarea convergenței 
parțiale, denumită și „modelul tunelului”, 
între 2015 și 2019. Unele state membre au 
utilizat această derogare. Pentru a continua 
procesul către o repartizare mai echitabilă a 
plăților directe, statele membre pot 
converge în continuare către o medie 
națională sau regională după 2019, în locul 
unei rate forfetare uniforme. Ele ar trebui 
să își notifice în fiecare an decizia pentru 
anul următor.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Articolul 30 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 prevede modificările 
anuale progresive ale valorii drepturilor la 
plată alocate din rezervă pentru a reflecta 
etapele anuale ale plafonului național 
stabilit în anexa II la regulamentul 
respectiv, reflectând o gestionare 
„multianuală” a rezervei. Aceste norme ar 
trebui adaptate astfel încât să reflecte 
posibilitatea de a modifica atât valoarea 
tuturor drepturilor alocate, cât și a rezervei, 
pentru ajustarea în funcție de o modificare 
a cuantumului din anexa II între doi ani. 
Mai mult, în unele state membre care nu au 
atins o rată forfetară până în 2019, 
convergența internă este implementată 
anual. Pentru anii calendaristici 2020 și 
2021, în anul alocării trebuie determinată 
numai valoarea dreptului la plată pentru 
anul în curs. Valoarea unitară a drepturilor 
care urmează să fie alocate din rezervă într-
un anumit an ar trebui calculată după o 
posibilă ajustare a rezervei în conformitate 
cu articolul 22 alineatul (5) din respectivul 
regulament. În orice an ulterior, valoarea 
drepturilor la plată alocate din rezervă ar 
trebui adaptată în conformitate cu articolul 
22 alineatul (5) menționat.

(29) Articolul 30 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 prevede modificările 
anuale progresive ale valorii drepturilor la 
plată alocate din rezervă pentru a reflecta 
etapele anuale ale plafonului național 
stabilit în anexa II la regulamentul 
respectiv, reflectând o gestionare 
„multianuală” a rezervei. Aceste norme ar 
trebui adaptate astfel încât să reflecte 
posibilitatea de a modifica atât valoarea 
tuturor drepturilor alocate, cât și a rezervei, 
pentru ajustarea în funcție de o modificare 
a cuantumului din anexa II între doi ani. 
Mai mult, în unele state membre care nu au 
atins o rată forfetară până în 2019, 
convergența internă este implementată 
anual. Pentru anii calendaristici 2020 și 
2021 și, după caz, pentru anul 
calendaristic 2022, în anul alocării trebuie 
determinată numai valoarea dreptului la 
plată pentru anul în curs. Valoarea unitară 
a drepturilor care urmează să fie alocate 
din rezervă într-un anumit an ar trebui 
calculată după o posibilă ajustare a rezervei 
în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) 
din respectivul regulament. În orice an 
ulterior, valoarea drepturilor la plată 
alocate din rezervă ar trebui adaptată în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (5) 
menționat.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Articolul 36 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 prevede aplicarea 
schemei de plată unică pe suprafață 
(SAPS) până la 31 decembrie 2020. 
Regulamentul (UE) .../... privind planurile 
strategice PAC [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC] permite statelor 
membre să implementeze un sprijin pentru 

(30) Articolul 36 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 prevede aplicarea 
schemei de plată unică pe suprafață 
(SAPS) până la 31 decembrie 2020. 
Regulamentul (UE) .../... privind planurile 
strategice PAC [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC] permite statelor 
membre să implementeze un sprijin pentru 
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venitul de bază folosind aceleași 
modalități, și anume fără alocarea 
drepturilor la plată pe baza referințelor 
istorice. Prin urmare, este oportun să se 
permită prelungirea SAPS în 2021.

venitul de bază folosind aceleași 
modalități, și anume fără alocarea 
drepturilor la plată pe baza referințelor 
istorice. Prin urmare, este oportun să se 
permită prelungirea SAPS în 2021 și, după 
caz, în 2022.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Din cauza poziției lor geografice 
(depărtare, insularitate, suprafață mică, 
relief și climă dificile), regiunile 
ultraperiferice se confruntă cu probleme 
socioeconomice specifice legate de 
aprovizionarea cu alimente și cu produse 
agricole esențiale pentru consum sau 
pentru producția agricolă. Prin 
Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al 
Consiliului s-au instituit măsuri specifice 
în domeniul agriculturii în vederea 
depășirii dificultăților provocate de 
situația excepțională a acestor regiuni, 
astfel cum se prevede la articolul 349 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În plus, modificările aduse 
Regulamentelor (UE) nr. 228/2013 și (UE) 
nr. 229/2013 ar trebui să se aplice de la 1 
ianuarie 2021, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de 
stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027],

(34) Alocațiile financiare prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și de 
Regulamentul (UE) nr. 229/2013 ar trebui 
să se aplice de la 1 ianuarie 2021, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027],
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 157 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt 
operatori esențiali pentru dezvoltarea 
sectoarelor agricole, în vederea 
diversificării regiunilor ultraperiferice, în 
special în sectoarele creșterii animalelor. 
De altfel, datorită dimensiunii lor reduse 
și a insularității lor, piețele locale din 
regiunile ultraperiferice sunt deosebit de 
expuse fluctuațiilor de preț legate de 
fluxurile de importuri din restul Uniunii 
sau din țări terțe. Aceste organizații 
interprofesionale reunesc toți operatorii 
care intervin pe piață, în toate etapele și, 
ca atare, adoptă măsuri colective care 
permit produselor locale să rămână 
competitive pe piața respectivă, în special 
prin acțiuni de colectare de date și de 
difuzare de informații. În acest scop, fără 
a aduce atingere articolelor 28, 29 și 110 
din TFUE sau articolelor 164 și 165 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, este 
oportun să se permită ca, în cadrul unor 
acorduri interprofesionale extinse, statul 
membru în cauză să poată, după 
consultarea cu actorii vizați, să oblige la 
plată operatorii economici individuali sau 
grupurile de operatori care nu sunt 
membri ai organizației și care intervin pe 
piața locală, indiferent de proveniența 
acestora, inclusiv atunci când cuantumul 
acestor cotizații finanțează acțiuni care 
sprijină menținerea producției locale sau 
atunci când aceste cotizații sunt colectate 
într-o etapă comercială diferită.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
1. În scopul prezentului regulament, 
„perioadă de tranziție” înseamnă 
perioada care începe la 1 ianuarie 2021 și 
se încheie la 31 decembrie 2021.
2. Prin derogare de la alineatul (1) al 
prezentului articol și numai în cazul în 
care propunerea de regulament al 
Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2021-2027 și propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a normelor privind sprijinul 
pentru planurile strategice care urmează 
să fie elaborate de statele membre în 
temeiul politicii agricole comune 
(planurile strategice PAC) și finanțate din 
Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) și din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
revocare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului (UE) 
nr. 1307/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului nu sunt adoptate și 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene până la 30 octombrie 2020, 
perioada de tranziție în scopul prezentului 
regulament se prelungește până la 31 
decembrie 2022.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru programele sprijinite de Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), statele membre care, din cauza 
lipsei resurselor financiare, sunt expuse 
riscului de nu-și putea asuma noi 
angajamente juridice în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot 

Pentru programele sprijinite de Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), statele membre care, din cauza 
lipsei resurselor financiare, sunt expuse 
riscului de nu-și putea asuma noi 
angajamente juridice în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot 
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prelungi perioada stabilită la articolul 26 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 până la 31 decembrie 2021.

prelungi perioada stabilită la articolul 26 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 până la 31 decembrie 2021 și, 
după caz, până la 31 decembrie 2022.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care decid să utilizeze 
posibilitatea prevăzută la primul paragraf 
notifică Comisiei decizia lor în termen de 
10 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. În cazul în care 
statele membre au prezentat un set de 
programe regionale în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013, notificarea respectivă conține, 
de asemenea, informații privind 
programele regionale care urmează să fie 
prelungite și alocarea bugetară 
corespunzătoare în cadrul defalcării anuale 
pentru anul 2021, astfel cum este stabilită 
în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013.

Statele membre care decid să utilizeze 
posibilitatea prevăzută la primul paragraf 
notifică Comisiei decizia lor în termen de 
20 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. În cazul în care 
statele membre au prezentat un set de 
programe regionale în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013, notificarea respectivă conține, 
de asemenea, informații privind 
programele regionale care urmează să fie 
prelungite și alocarea bugetară 
corespunzătoare în cadrul defalcării anuale 
pentru perioada de tranziție, astfel cum 
este stabilită în anexa I la Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră că nu 
este justificată o prelungire a perioadei în 
temeiul primului paragraf, ea informează 
statul membru în acest sens în termen de 
șase săptămâni de la primirea notificării 
menționate la al doilea paragraf.

În cazul în care Comisia consideră, pe baza 
unor criterii clare și obiective, că nu este 
justificată o prelungire a perioadei în 
temeiul primului paragraf, ea informează 
statul membru în acest sens în termen de 
șase săptămâni de la primirea notificării 
menționate la al doilea paragraf.

Amendamentul 30
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea menționată la al doilea paragraf 
nu aduce atingere necesității de a depune o 
cerere de modificare a unui program de 
dezvoltare rurală pentru anul 2021, astfel 
cum se menționează la articolul 11 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013. Această modificare 
urmărește să mențină cel puțin același nivel 
general al cheltuielilor FEADR pentru 
măsurile menționate la articolul 59 
alineatul (6) din regulamentul respectiv.

Notificarea menționată la al doilea paragraf 
nu aduce atingere necesității de a depune o 
cerere de modificare a unui program de 
dezvoltare rurală pentru anul 2021 și, în 
cazul în care se aplică articolul -1 din 
prezentul regulament, pentru anul 2022, 
astfel cum se menționează la articolul 11 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013. Această modificare 
urmărește să mențină cel puțin același nivel 
general al cheltuielilor FEADR pentru 
măsurile menționate la articolul 59 
alineatul (6) din regulamentul respectiv.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru statele membre care decid să nu 
utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul 
(1) din prezentul articol, în cazul alocării 
neutilizate pentru anul 2021, astfel cum 
este stabilită în anexa I la Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, se aplică articolul [8] 
din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027].

Pentru statele membre care decid să nu 
utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul 
(1) din prezentul articol, în cazul alocării 
neutilizate pentru anul 2021 și, în cazul în 
care se aplică articolul -1 din prezentul 
regulament, pentru anul 2022, astfel cum 
este stabilită în anexa I la Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, se aplică articolul [8] 
din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027].

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul 

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul 
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(1) numai în ceea ce privește anumite 
programe regionale, alocarea menționată la 
primul paragraf de la prezentul alineat este 
cuantumul stabilit pentru statul membru 
respectiv pentru 2021 în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, minus 
alocările bugetare notificate în 
conformitate cu alineatul (2) primul 
paragraf pentru programele regionale care 
sunt prelungite.

(1) numai în ceea ce privește anumite 
programe regionale, alocarea menționată la 
primul paragraf de la prezentul alineat este 
cuantumul stabilit pentru statul membru 
respectiv pentru 2021 și, în cazul în care 
se aplică articolul -1 din prezentul 
regulament, pentru anul 2022 în anexa I 
la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 
minus alocările bugetare notificate în 
conformitate cu alineatul (2) primul 
paragraf pentru programele regionale care 
sunt prelungite.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul programelor pentru care 
statele membre decid să prelungească 
perioada 2014-2020 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) din prezentul 
regulament, trimiterile la perioade sau la 
termene de la articolul 50 alineatul (1), de 
la articolul 51 alineatul (1), de la articolul 
57 alineatul (2), de la articolul 65 alineatele 
(2) și (4) și de la articolul 76 primul 
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 se prelungesc cu un an.

2. În cazul programelor pentru care 
statele membre decid să prelungească 
perioada 2014-2020 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) din prezentul 
regulament, trimiterile la perioade sau la 
termene de la articolul 50 alineatul (1), de 
la articolul 51 alineatul (1), de la articolul 
57 alineatul (2), de la articolul 65 alineatele 
(2) și (4) și de la articolul 76 primul 
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 se prelungesc cu durata 
perioadei de tranziție.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru statele membre care decid să 
prelungească perioada 2014-2020 în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din 
prezentul regulament, acordul de 
parteneriat întocmit pentru perioada 1 
ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 este utilizat în continuare ca 

3. Pentru statele membre care decid să 
prelungească perioada 2014-2020 în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din 
prezentul regulament, acordul de 
parteneriat întocmit pentru perioada 1 
ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 este utilizat în continuare ca 
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document strategic de către statele membre 
și de către Comisie în legătură cu 
implementarea sprijinului acordat de 
FEADR pentru anul 2021.

document strategic de către statele membre 
și de către Comisie în legătură cu 
implementarea sprijinului acordat de 
FEADR pentru durata perioadei de 
tranziție.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli 
în 2021

Eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli 
în perioada de tranziție

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 65 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, articolului 2 alineatul (2) din 
prezentul regulament și articolului 38 din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, 
cheltuielile menționate la articolul 3 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1310/2013 și la articolul 16 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 
sunt eligibile pentru o contribuție FEADR 
din alocarea pentru 2021 aferentă 
programelor sprijinite de FEADR pentru 
care statele membre decid să prelungească 
perioada 2014-2020 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) din prezentul 
regulament, sub rezerva următoarelor 
condiții:

Fără a aduce atingere articolului 65 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, articolului 2 alineatul (2) din 
prezentul regulament și articolului 38 din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, 
cheltuielile menționate la articolul 3 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1310/2013 și la articolul 16 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 
sunt eligibile pentru o contribuție FEADR 
din alocarea pentru perioada de tranziție 
aferentă programelor sprijinite de FEADR 
pentru care statele membre decid să 
prelungească perioada 2014-2020 în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din 
prezentul regulament, sub rezerva 
următoarelor condiții:

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute 
în programul de dezvoltare respectiv pentru 
2021;

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute 
în programul de dezvoltare respectiv pentru 
durata perioadei de tranziție;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cheltuielile legate de 
angajamentele juridice față de beneficiari și 
suportate în temeiul măsurilor menționate 
la articolele 23, 39 și 43 din Regulamentul 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului19 care 
primesc sprijin în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 sunt în continuare 
eligibile pentru o contribuție FEADR în 
perioada 2022-2027 care face obiectul 
planului strategic PAC, sub rezerva 
următoarelor condiții:

1. Cheltuielile legate de 
angajamentele juridice față de beneficiari și 
suportate în temeiul măsurilor menționate 
la articolele 23, 39 și 43 din Regulamentul 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului19 care 
primesc sprijin în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 sunt în continuare 
eligibile pentru o contribuție FEADR în 
perioada 2022-2027 sau, în cazul în care 
se aplică articolul -1 din prezentul 
regulament, în perioada 2023-2027, care 
face obiectul planului strategic PAC, sub 
rezerva următoarelor condiții:

__________________ __________________
19 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 
21.10.2005, p. 1).

19 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 
21.10.2005, p. 1).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute 
în respectivul plan strategic PAC pentru 
perioada 2022-2027 în conformitate cu 
Regulamentul (UE) [Regulamentul privind 
planurile PAC] și respectă Regulamentul 

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute 
în respectivul plan strategic PAC pentru 
perioada 2022-2027 sau, în cazul în care 
se aplică articolul -1 din prezentul 
regulament, pentru perioada 2023-2027, 
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(UE) [HzR]; în conformitate cu Regulamentul (UE) 
[Regulamentul privind planurile PAC] și 
respectă Regulamentul (UE) [HzR];

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cheltuielile legate de 
angajamentele juridice față de beneficiari și 
suportate în temeiul măsurilor multianuale 
menționate la articolele 28, 29, 33 și 34 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum 
și cheltuielile legate de angajamente 
juridice pentru o perioadă care depășește 
data de 1 ianuarie 2024 sau, în statele 
membre care au decis să prelungească 
perioada 2014-2020 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) din prezentul 
regulament, data de 1 ianuarie 2025, 
suportate în temeiul articolelor 14-18, al 
articolului 19 alineatul (1) literele (a) și (b), 
al articolului 20, al articolelor 22-27, 35, 
38, 39 și 39a din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013 și al articolului 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sunt 
eligibile pentru o contribuție FEADR în 
perioada 2022-2027 care face obiectul 
planului strategic PAC, sub rezerva 
următoarelor condiții:

2. Cheltuielile legate de 
angajamentele juridice față de beneficiari și 
suportate în temeiul măsurilor multianuale 
menționate la articolele 28, 29, 33 și 34 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum 
și cheltuielile legate de angajamente 
juridice pentru o perioadă care depășește 
data de 1 ianuarie 2024 sau, în statele 
membre care au decis să prelungească 
perioada 2014-2020 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) din prezentul 
regulament, data de 1 ianuarie 2025, 
suportate în temeiul articolelor 14-18, al 
articolului 19 alineatul (1) literele (a) și (b), 
al articolului 20, al articolelor 22-27, 35, 
38, 39 și 39a din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013 și al articolului 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sunt 
eligibile pentru o contribuție FEADR în 
perioada 2022-2027 sau, în cazul în care 
se aplică articolul -1 din prezentul 
regulament, în perioada 2023-2027, care 
face obiectul planului strategic PAC, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute 
în respectivul plan strategic PAC pentru 
perioada 2022-2027 în conformitate cu 
Regulamentul (UE) [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC] și respectă 

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute 
în respectivul plan strategic PAC pentru 
perioada 2022-2027 sau, în cazul în care 
se aplică articolul -1 din prezentul 
regulament, pentru perioada 2023-2027, 
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Regulamentul (UE) [HzR]; în conformitate cu Regulamentul (UE) 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] și respectă Regulamentul (UE) 
[HzR];

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cheltuielile legate de 
angajamentele juridice față de beneficiari 
și suportate în temeiul măsurilor 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013 pot fi eligibile pentru o 
contribuție din partea FEADR în 
perioada 2022-2027, sau, dacă este cazul, 
2023-2027:
(a) pentru plățile ce urmează să fie 
efectuate în perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2022 și 31 decembrie 2023 sau 
31 decembrie 2024 în statele membre care 
decid să prelungească perioada 2014-
2020 în conformitate cu articolul 1 
alineatul (1) din prezentul regulament, în 
cazul în care au fost deja epuizate 
resursele financiare destinate măsurii în 
cauză prevăzute în cadrul programului 
respectiv adoptat în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și, 
dacă este cazul, în temeiul articolului 1 
alineatul (1) din prezentul regulament; și
(b) pentru plățile ce urmează să fie 
efectuate după 31 decembrie 2023 sau 31 
decembrie 2024 în statele membre care 
decid să prelungească perioada 2014-
2020 în conformitate cu articolul 1 
alineatul (1) din prezentul regulament.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Programele de lucru pentru 
sprijinirea sectorului uleiului de măsline și 
al măslinelor de masă menționate la 
articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013, întocmite pentru perioada 1 
aprilie 2018-31 martie 2021, se prelungesc 
și se încheie la 31 decembrie 2021. 
Organizațiile producătorilor recunoscute în 
temeiul articolului 152 din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013, asociațiile relevante 
de organizații ale producătorilor 
recunoscute în temeiul articolului 156 din 
regulamentul respectiv și organizațiile 
interprofesionale relevante recunoscute în 
temeiul articolului 157 din același 
regulament își modifică programele de 
lucru pentru a ține seama de această 
prelungire. Programele de lucru modificate 
sunt notificate Comisiei până la 31 
decembrie 2020.

1. Programele de lucru pentru 
sprijinirea sectorului uleiului de măsline și 
al măslinelor de masă menționate la 
articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013, întocmite pentru perioada 1 
aprilie 2018-31 martie 2021, se prelungesc 
și se încheie la sfârșitul perioadei de 
tranziție. Organizațiile producătorilor 
recunoscute în temeiul articolului 152 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
asociațiile relevante de organizații ale 
producătorilor recunoscute în temeiul 
articolului 156 din regulamentul respectiv 
și organizațiile interprofesionale relevante 
recunoscute în temeiul articolului 157 din 
același regulament își modifică programele 
de lucru pentru a ține seama de această 
prelungire. Programele de lucru modificate 
sunt notificate Comisiei până la 31 
decembrie 2020 sau, în cazul în care se 
aplică articolul -1 din prezentul 
regulament, până la 31 decembrie 2021.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O organizație recunoscută a producătorilor 
din sectorul fructelor și legumelor care are 
un program operațional menționat la 
articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 și aprobat de un stat membru 
pentru o durată care depășește data de 31 
decembrie 2021 prezintă statului membru 
respectiv, până la 15 septembrie 2021, o 
cerere prin care solicită ca programul său 
operațional:

O organizație recunoscută a producătorilor 
din sectorul fructelor și legumelor care are 
un program operațional menționat la 
articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 și aprobat de un stat membru 
pentru o durată care depășește sfârșitul 
perioadei de tranziție poate prezenta 
statului membru respectiv o cerere prin 
care solicită ca programul său operațional:

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o organizație recunoscută a 
producătorilor nu depune o astfel de cerere 
până la 15 septembrie 2021, programul 
său operațional aprobat în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 se 
încheie la 31 decembrie 2021.

În cazul în care o organizație recunoscută a 
producătorilor nu depune o astfel de cerere, 
programul său operațional aprobat în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 continuă să funcționeze în 
conformitate cu dispozițiile din 
regulament, până la încheierea 
programului.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Programele de sprijin în sectorul 
vitivinicol menționate la articolul 40 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se 
încheie la 15 octombrie 2023. Articolele 
39-54 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 se aplică în continuare după 31 
decembrie 2021 în ceea ce privește 
cheltuielile suportate și plățile efectuate 
pentru operațiuni implementate în temeiul 
regulamentului respectiv înainte de 16 
octombrie 2023 în cadrul schemei de 
ajutoare menționate la articolele 39-52 din 
același regulament.

3. Programele de sprijin în sectorul 
vitivinicol menționate la articolul 40 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se 
încheie la 15 octombrie 2023. Articolele 
39-54 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 se aplică în continuare după 
sfârșitul perioadei de tranziție în ceea ce 
privește cheltuielile suportate și plățile 
efectuate pentru operațiuni implementate în 
temeiul regulamentului respectiv înainte de 
16 octombrie 2023 în cadrul schemei de 
ajutoare menționate la articolele 39-52 din 
același regulament.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Programele naționale din sectorul 
apiculturii menționate la articolul 55 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se 
încheie la 31 iulie 2022. Articolele 55, 56 
și 57 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 
se aplică în continuare după 31 decembrie 
2021 în ceea ce privește cheltuielile 

4. Programele naționale din sectorul 
apiculturii menționate la articolul 55 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se 
încheie la 31 iulie 2022. Articolele 55, 56 
și 57 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 
se aplică în continuare după sfârșitul 
perioadei de tranziție în ceea ce privește 
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suportate și plățile efectuate pentru 
operațiuni implementate în temeiul 
regulamentului respectiv înainte de 1 
august 2022 în cadrul schemei de ajutoare 
menționate la articolul 55 din același 
regulament.

cheltuielile suportate și plățile efectuate 
pentru operațiuni implementate în temeiul 
regulamentului respectiv înainte de 1 
august 2022 sau, în cazul în care se aplică 
articolul -1 din prezentul regulament, 
înainte de 1 august 2023 în cadrul schemei 
de ajutoare menționate la articolul 55 din 
Regulamentul respectiv.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul schemelor de ajutoare 
menționate la alineatele (3) și (4) din 
prezentul articol, după 31 decembrie 2021 
se aplică în continuare articolul 7 alineatul 
(3), articolele 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70-75, 77, 91-97, 99, 100, articolul 102 
alineatul (2) și articolele 110 și 111 din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, precum 
și dispozițiile relevante ale actelor delegate 
și de punere în aplicare legate de aceste 
articole, în ceea ce privește cheltuielile 
suportate și plățile efectuate pentru 
operațiuni implementate în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după 
acea dată și până la sfârșitul schemelor de 
ajutoare menționate la alineatele (3) și (4) 
din prezentul articol.

6. În cazul schemelor de ajutoare 
menționate la alineatele (3) și (4) din 
prezentul articol, după sfârșitul perioadei 
de tranziție se aplică în continuare articolul 
7 alineatul (3), articolele 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99, 100, 
articolul 102 alineatul (2) și articolele 110 
și 111 din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013, precum și dispozițiile relevante 
ale actelor delegate și de punere în aplicare 
legate de aceste articole, în ceea ce privește 
cheltuielile suportate și plățile efectuate 
pentru operațiuni implementate în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după 
acea dată și până la sfârșitul schemelor de 
ajutoare menționate la alineatele (3) și (4) 
din prezentul articol.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Articolul 28 – alineatul 5 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru noile angajamente care urmează să 
fie asumate începând din 2021, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, 
între unul și trei ani. Dacă statele membre 

Pentru noile angajamente care urmează să 
fie asumate începând din 2021 și, în cazul 
în care articolul -1 din Regulamentul 
(UE) .../... [Regulamentul privind 
dispozițiile de tranziție în domeniul PAC] 
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prevăd o prelungire anuală a 
angajamentelor după încheierea perioadei 
inițiale în conformitate cu primul paragraf, 
începând din 2021 prelungirea nu 
depășește un an. Începând din 2021, pentru 
angajamentele noi care urmează direct unui 
angajament îndeplinit în perioada inițială, 
statele membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă de un an.;

se aplică, începând din 2022, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă între unul și 
patru ani. Dacă statele membre prevăd o 
prelungire anuală a angajamentelor după 
încheierea perioadei inițiale în 
conformitate cu primul paragraf, începând 
din 2021 prelungirea nu depășește un an. 
Începând din 2021, pentru angajamentele 
noi care urmează direct unui angajament 
îndeplinit în perioada inițială, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă de un an.;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru noile angajamente care urmează să 
fie asumate începând din 2021, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, 
între unul și trei ani. Dacă statele membre 
prevăd o prelungire anuală a menținerii 
agriculturii ecologice după încheierea 
perioadei inițiale în conformitate cu primul 
paragraf, începând din 2021 prelungirea nu 
depășește un an. Începând din 2021, pentru 
angajamentele noi referitoare la menținere 
care urmează direct angajamentului 
îndeplinit în perioada inițială, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă de un an.;

Pentru noile angajamente care urmează să 
fie asumate începând din 2021, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă între unul și 
patru ani. Dacă statele membre prevăd o 
prelungire anuală a menținerii agriculturii 
ecologice după încheierea perioadei inițiale 
în conformitate cu primul paragraf, 
începând din 2021 prelungirea nu 
depășește un an. Începând din 2021, pentru 
angajamentele noi referitoare la menținere 
care urmează direct angajamentului 
îndeplinit în perioada inițială, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă de un an.;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru noile angajamente care urmează să 
fie asumate începând din 2021, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, 
între unul și trei ani. Dacă statele membre 
prevăd o reînnoire anuală a angajamentelor 
după încheierea perioadei inițiale în 
conformitate cu primul paragraf, începând 
din 2021 reînnoirea nu depășește un an.;

Pentru noile angajamente care urmează să 
fie asumate începând din 2021, statele 
membre stabilesc în programele de 
dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, 
între unul și patru ani. Dacă statele 
membre prevăd o reînnoire anuală a 
angajamentelor după încheierea perioadei 
inițiale în conformitate cu primul paragraf, 
începând din 2021 reînnoirea nu depășește 
perioada de tranziție.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere alineatelor (5), (6) 
și (7), cuantumul total al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală acordat de Uniune în 
temeiul prezentului regulament pentru 
perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 
2021 este de maximum 
11 258 707 816 EUR, în prețuri curente, în 
conformitate cu cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027.;

Fără a se aduce atingere alineatelor (5), (6) 
și (7), cuantumul total al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală acordat de Uniune în 
temeiul prezentului regulament pentru 
perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 
2021 și, în cazul în care articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC] se aplică, pentru perioada 
1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, este 
de maximum XXX EUR, în prețuri curente, 
în conformitate cu cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027.;

__________________

*În Rezoluția Parlamentului European 
din 14 noiembrie 2018 referitoare la 
cadrul financiar multianual 2021-2027 – 
Poziția Parlamentului în vederea 
încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), 
Parlamentul European adoptă o poziție în 
favoarea menținerii finanțării politicii 
agricole comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
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agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 
convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
Articolul 25 – alineatul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru 2021, cuantumul rezervei este de 
400 de milioane EUR (la prețurile din 
2011) și este inclus la rubrica 3 din cadrul 
financiar multianual, astfel cum este 
prevăzut în anexa la Regulamentul (UE) 
[xxxx/xxxx] al Consiliului*[CFM].

Pentru fiecare an din perioada de tranziție 
menționată la articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC] cuantumul rezervei este de 
400 de milioane EUR (la prețurile din 
2011) și este inclus la rubrica 3 din cadrul 
financiar multianual, astfel cum este 
prevăzut în anexa la Regulamentul (UE) 
[xxxx/xxxx] al Consiliului*[CFM].

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 25, se adaugă 
următorul paragraf:
„Prin derogare de la articolul 12 alineatul 
(2) litera (d) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului*, creditele din 
rezervă care nu au fost angajate se 
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reportează fără limită în timp pentru a 
finanța rezerva în următoarele exerciții 
financiare.
___________________
* Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) 
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 
nr. 283/2014 și a Deciziei 
nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, JO L 193, 30.7.2018, p. 1.”;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul programelor pentru care 
statele membre decid să prelungească 
perioada 2014-2020 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) [XXXX/XXXX] [prezentul 
regulament], nu se acordă nicio 
prefinanțare pentru alocarea aferentă 
anului 2021.;

5. În cazul programelor pentru care 
statele membre decid să prelungească 
perioada 2014-2020 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) [XXXX/XXXX] [prezentul 
regulament], nu se acordă nicio 
prefinanțare pentru alocările din perioada 
de tranziție.;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 
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1307/2013 1307/20131a

___________________
1a Toate cifrele vor fi actualizate în 
conformitate cu poziția PE din CFM. În 
Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord 
(P8_TA(2018)0449), Parlamentul 
European adoptă o poziție în favoarea 
menținerii finanțării politicii agricole 
comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 
convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 11 – alineatul 6 – paragraful 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic 2021, statele 
membre care aplică alineatul (1) primul 
paragraf îi notifică Comisiei, până la 1 
august 2020, deciziile menționate la 
alineatele (2) și (3).;

Pentru fiecare an din perioada de tranziție 
menționată la articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC], statele membre notifică 
Comisiei deciziile luate în conformitate cu 
prezentul articol, precum și orice produs 
estimat al reducerilor, până la data de 1 
august a anului precedent;
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 15 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a Articolul 15a

Notificări pentru anul calendaristic 2021 Notificări pentru anii calendaristici din 
perioada de tranziție

Pentru anul calendaristic 2021, statele 
membre notifică până la 1 august 2020 
procentele din plafonul național anual 
menționate la articolul 22 alineatul (2), la 
articolul 42 alineatul (1), la articolul 49 
alineatul (1), la articolul 51 alineatul (1) și 
la articolul 53 alineatul (6).;

Pentru fiecare an din perioada de tranziție 
menționată la articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC], statele membre notifică 
până la data de 1 august a anului 
precedent procentele din plafonul național 
anual menționate la articolul 22 alineatul 
(2), la articolul 42 alineatul (1), la articolul 
49 alineatul (1), la articolul 51 alineatul (1) 
și la articolul 53 alineatul (6).

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic 2021, dacă 
plafonul stabilit pentru un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) este diferit de 
cel din anul precedent ca urmare a 
modificării cuantumului stabilit în anexa II 
sau ca urmare a unei decizii luate de statul 
membru respectiv în conformitate cu 
alineatul (3) din prezentul articol, cu 
articolul 14 alineatul (1) sau (2), cu 
articolul 42 alineatul (1), cu articolul 49 
alineatul (1), cu articolul 51 alineatul (1) 
sau cu articolul 53, statul membru respectiv 
reduce sau majorează în mod liniar 
valoarea tuturor drepturilor la plată și/sau 
reduce sau majorează rezerva națională sau 

Pentru fiecare an din perioada de tranziție 
menționată la articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC], dacă plafonul stabilit 
pentru un stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) este diferit de cel din anul 
precedent ca urmare a modificării 
cuantumului stabilit în anexa II sau ca 
urmare a unei decizii luate de statul 
membru respectiv în conformitate cu 
alineatul (3) din prezentul articol, cu 
articolul 14 alineatul (1) sau (2), cu 
articolul 42 alineatul (1), cu articolul 49 
alineatul (1), cu articolul 51 alineatul (1) 
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rezervele regionale pentru a asigura 
respectarea alineatului (4) din prezentul 
articol.;

sau cu articolul 53, statul membru respectiv 
reduce sau majorează în mod liniar 
valoarea tuturor drepturilor la plată și/sau 
reduce sau majorează rezerva națională sau 
rezervele regionale pentru a asigura 
respectarea alineatului (4) din prezentul 
articol.;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic 2021, statele 
membre care aplică alineatul (1) primul 
paragraf îi notifică Comisiei, până la 1 
august 2020, deciziile menționate la 
alineatele (2) și (3).;

Pentru fiecare an calendaristic din 
perioada de tranziție, statele membre care 
aplică alineatul (1) primul paragraf îi 
notifică Comisiei, până la data de 1 august 
a anului precedent, deciziile menționate la 
alineatele (2) și (3).

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 25 – alineatul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

După aplicarea ajustării menționate la 
articolul 22 alineatul (5), statele membre 
care au făcut uz de derogarea prevăzută la 
alineatul (4) din prezentul articol pot 
decide ca valoarea unitară a drepturilor la 
plată deținute de fermieri la 31 decembrie 
2019 care au o valoare mai mică decât 
valoarea unitară națională sau regională 
pentru anul 2020, calculată în 
conformitate cu al doilea paragraf de la 
prezentul alineat, să fie majorată până la 
valoarea unitară națională sau regională din 
anul 2020. Această majorare se calculează 
în următoarele condiții:

După aplicarea ajustării menționate la 
articolul 22 alineatul (5), statele membre 
care au făcut uz de derogarea prevăzută la 
alineatul (4) din prezentul articol pot 
decide ca valoarea unitară a drepturilor la 
plată deținute de fermieri la 31 decembrie 
2019 și, în cazul în care articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC] se aplică, 31 decembrie 
2020, cu o valoare mai mică decât 
valoarea unitară națională sau regională 
pentru anul 2020, sau în cazul în care 
articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind dispozițiile de 
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tranziție în domeniul PAC] se aplică, 
pentru anul 2021, calculată în conformitate 
cu al doilea paragraf de la prezentul 
alineat, să fie majorată până la valoarea 
unitară națională sau regională din anul 
corespunzător. Această majorare se 
calculează în următoarele condiții:

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6 b
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 25 – alineatul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a finanța majorarea, se reduc 
integral sau parțial drepturile la plată în 
proprietate sau în arendă deținute de 
fermieri la 31 decembrie 2019 care au o 
valoare unitară mai mare decât valoarea 
unitară națională sau regională din anul 
2020, calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf. Această reducere se aplică 
diferenței dintre valoarea drepturilor 
respective și valoarea unitară națională sau 
regională din anul 2020. Aplicarea acestei 
reduceri se bazează pe criterii obiective și 
nediscriminatorii, care pot include 
stabilirea unei reduceri maxime.

(b) pentru a finanța majorarea, se reduc 
integral sau parțial drepturile la plată în 
proprietate sau în arendă deținute de 
fermieri la 31 decembrie 2019 și, în cazul 
în care articolul -1 din Regulamentul 
(UE) .../... [Regulamentul privind 
dispozițiile de tranziție în domeniul PAC] 
se aplică, la 31 decembrie 2020 care au o 
valoare unitară mai mare decât valoarea 
unitară națională sau regională din anul 
următor al perioadei de tranziție, calculată 
în conformitate cu al doilea paragraf. 
Această reducere se aplică diferenței dintre 
valoarea drepturilor respective și valoarea 
unitară națională sau regională din anul 
2020. Aplicarea acestei reduceri se bazează 
pe criterii obiective și nediscriminatorii, 
care pot include stabilirea unei reduceri 
maxime.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6 – paragraful 2
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Articolul 25 – alineatul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea unitară națională sau regională 
pentru anul 2020 menționată la primul 

Valoarea unitară națională sau regională, 
pentru anii din perioada de tranziție, 
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paragraf se calculează împărțind plafonul 
național sau regional pentru schema de 
plată de bază stabilit pentru anul 2020 în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1) 
sau cu articolul 23 alineatul (2), excluzând 
cuantumul rezervei sau rezervelor 
naționale sau regionale, la numărul 
drepturilor la plată în proprietate sau în 
arendă deținute de fermieri la 31 decembrie 
2019.

menționată la primul paragraf se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
pentru schema de plată de bază stabilit 
pentru anul corespunzător în conformitate 
cu articolul 22 alineatul (1) sau cu articolul 
23 alineatul (2), excluzând cuantumul 
rezervei sau rezervelor naționale sau 
regionale, la numărul drepturilor la plată în 
proprietate sau în arendă deținute de 
fermieri la data de 31 decembrie a anului 
precedent.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 25 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Pentru anul calendaristic 2021, 
statele membre pot decide să aplice în 
continuare convergența internă, prin 
aplicarea alineatului (11) la respectivul 
an.;

12. Pentru anii calendaristici din 
perioada de tranziție, statele membre pot 
decide să aplice în continuare convergența 
internă, prin aplicarea alineatului (11) la 
respectivi ani.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 30 – alineatul 8 – paragraful 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru alocările din rezervă în 2021, 
cuantumul rezervei care trebuie exclus în 
conformitate cu al doilea paragraf se 
ajustează în conformitate cu articolul 22 
alineatul (5) al doilea paragraf. Pentru 
alocările din rezervă în 2021, al treilea 
paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică.;

Pentru alocările din rezervă în 2021 și, în 
cazul în care articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC] se aplică, pentru alocările 
din rezervă în 2022, cuantumul rezervei 
care trebuie exclus în conformitate cu al 
doilea paragraf se ajustează în conformitate 
cu articolul 22 alineatul (5) al doilea 
paragraf. Pentru alocările din rezervă în 
2021 și, în cazul în care articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 



PE646.963v04-00 40/55 AD\1203904RO.docx

RO

privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC] se aplică, pentru alocările 
din rezervă în 2022, al treilea paragraf de 
la prezentul alineat nu se aplică.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 37 alineatul (1), se 
adaugă următorul paragraf:
„Statele membre care acordă ajutoare 
naționale tranzitorii în 2020 pot continua 
să le acorde până la sfârșitul perioadei de 
tranziție menționate la articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind dispozițiile de tranziție în 
domeniul PAC].”
La articolul 37 alineatul (4) se adaugă 
următoarele liniuțe: 
- 50 % în 2021,
- 50 % în 2022, în cazul în care se 
aplică alineatul (-1) din Regulamentul 
(UE) .../... [Regulamentul privind 
dispozițiile de tranziție în domeniul 
PAC].”

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul plății specifice culturii pe 
hectar de suprafață eligibilă se calculează 
pentru 2021 prin înmulțirea nivelurilor de 
productivitate prevăzute la alineatul (2) cu 

Cuantumul plății specifice culturii pe 
hectar de suprafață eligibilă se calculează 
pentru fiecare an al perioadei de tranziție 
prin înmulțirea nivelurilor de productivitate 
prevăzute la alineatul (2) cu următoarele 
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următoarele cuantumuri de referință: cuantumuri de referință:

– Bulgaria: 624,11 EUR,  XXX EUR;
– Grecia: 225,04 EUR, – Grecia: XXX EUR;
– Spania: 348,03 EUR, – Spania: XXX EUR;

– Portugalia: 219,09 EUR. – Portugalia: XXX EUR.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 
1308/20131a

___________________
1a Toate cifrele vor fi actualizate în 
conformitate cu poziția PE din CFM. În 
Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord 
(P8_TA(2018)0449), Parlamentul 
European adoptă o poziție în favoarea 
menținerii finanțării politicii agricole 
comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 
convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE

Amendamentul 69

Propunere de regulament
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Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 10 666 000 EUR pentru Grecia; (a) XXX EUR pentru Grecia;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 554 000 EUR pentru Franța; (b) XXX EUR pentru Franța;

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 34 590 000 EUR pentru Italia.; (c) XXX EUR pentru Italia.;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, pentru 2022, finanțarea 
de către Uniune a programelor de lucru 
menționate la alineatul (1) este:
(a) XXX EUR pentru Grecia;
(b) XXX EUR pentru Franța; și
(c) XXX EUR pentru Italia.
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul Germaniei, finanțarea de către 
Uniune a ajutorului acordat organizațiilor 
de producători menționate la alineatul (1) 
se ridică, pentru 2020, la 2 277 000 EUR.

În cazul Germaniei, finanțarea de către 
Uniune a ajutorului acordat organizațiilor 
de producători menționate la alineatul (1) 
se ridică, pentru 2020, la XXX EUR.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 214 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 214, după primul 
alineat se inserează următorul paragraf:
„Prin derogare de la primul paragraf și 
sub rezerva autorizării de către Comisie, 
Finlanda poate, în perioada de tranziție 
prevăzută la articolul -1 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind prevederile de tranziție în 
domeniul PAC], să continue să acorde 
ajutoarele naționale pe care le-a acordat 
în 2020 producătorilor în temeiul 
prezentului articol.”

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 
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228/2013 228/20131a

___________________
1a Toate cifrele vor fi actualizate în 
conformitate cu poziția PE din CFM. În 
Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord 
(P8_TA(2018)0449), Parlamentul 
European adoptă o poziție în favoarea 
menținerii finanțării politicii agricole 
comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 
convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După articolul 22, se introduce următorul 
articol:

Articolul 22a 
Organizațiile interprofesionale

1. Prin derogare de la articolele 164 și 165 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
atunci când o organizație 
interprofesională recunoscută în temeiul 
articolului 157 din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013, care își desfășoară 
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activitatea într-o regiune periferică și este 
considerată reprezentativă pentru 
producția ori comercializarea sau 
prelucrarea unuia sau mai multor 
produse date din respectiva regiune, statul 
membru în cauză poate conferi caracter 
obligatoriu, la cererea organizației 
respective, pentru o perioadă de un an 
reînnoibilă, acordurilor, deciziilor sau 
practicilor convenite de organizația 
respectivă pentru alți operatori, 
individuali sau nu, care își desfășoară 
activitatea în regiunea ultraperiferică în 
cauză și care nu aparțin organizației 
respective.
2. În cazul în care normele unei 
organizații interprofesionale recunoscute 
sunt extinse în temeiul alineatului (1) și în 
cazul în care activitățile care intră sub 
incidența acestor norme prezintă un 
interes economic general pentru 
operatorii economici ale căror activități 
sunt legate de produsele destinate exclusiv 
pieței locale a acestei regiuni 
ultraperiferice, statul membru poate 
decide, după consultarea actorilor 
relevanți, că operatorii economici 
individuali sau grupurile de operatori 
care nu sunt membri ai organizației, dar 
care operează pe piața în cauză, au 
obligația să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.
3. Statul membru informează Comisia cu 
privire la orice acord lărgit în temeiul 
prezentului articol.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 267 580 000 EUR;

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 278 410 000 EUR,

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Azore și Madeira: 102 080 000 
EUR;

— Azore și Madeira: 
106 210 000 EUR;

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Insulele Canare: 257 970 000 EUR. — Insulele Canare: 268 420 000 EUR.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru departamentele franceze de 
peste mări: 25 900 000 EUR;

– pentru departamentele franceze de 
peste mări: 35 000 000 EUR,

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
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Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Azore și Madeira: 20 400 000 
EUR;

— Azore și Madeira: 21 200 000 
EUR;

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Insulele Canare: 69 900 000 EUR. – Insulele Canare: 72 700 000 EUR.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 
229/2013

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 
229/20131a

___________________
1a Toate cifrele vor fi actualizate în 
conformitate cu poziția PE din CFM. În 
Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord 
(P8_TA(2018)0449), Parlamentul 
European adoptă o poziție în favoarea 
menținerii finanțării politicii agricole 
comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 



PE646.963v04-00 48/55 AD\1203904RO.docx

RO

convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Uniunea finanțează măsurile 
prevăzute în capitolele III și IV până la o 
valoare maximă de 23 000 000 EUR.

2. Uniunea finanțează măsurile 
prevăzute în capitolele III și IV până la o 
valoare maximă de XXX EUR.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cuantumul alocat pentru finanțarea 
regimului specific de aprovizionare 
prevăzut în capitolul III nu poate depăși 
valoarea de 6 830 000 EUR.”.

3. Cuantumul alocat pentru finanțarea 
regimului specific de aprovizionare 
prevăzut în capitolul III nu poate depăși 
valoarea de XXX EUR.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I Anexa I1a

___________________
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1a Toate cifrele vor fi actualizate în 
conformitate cu poziția PE din CFM. În 
Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord 
(P8_TA(2018)0449), Parlamentul 
European adoptă o poziție în favoarea 
menținerii finanțării politicii agricole 
comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 
convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Anexa 1 – titlul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea 2: Defalcarea sprijinului pentru 
dezvoltare rurală din partea uniunii 
(2021)

Partea 2: Defalcarea sprijinului pentru 
dezvoltare rurală din partea Uniunii (în 
primul an al perioadei de tranziție)

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Anexa 1 – partea 2 – tabel



PE646.963v04-00 50/55 AD\1203904RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(prețuri curente în EUR) (prețuri curente în EUR)

2021 2021 

Belgia 67 178 046 Belgia X 
Bulgaria 281 711 396 Bulgaria X 
Cehia 258 773 203 Cehia X 
Danemarca 75 812 623 Danemarca X 
Germania 989 924 996 Germania X 
Estonia 87 875 887 Estonia X 
Irlanda 264 670 951 Irlanda X 
Grecia 509 591 606 Grecia X 
Spania 1 001 202 880 Spania X 
Franța 1 209 259 199 Franța X 
Croația 281 341 503 Croația X 
Italia 1 270 310 371 Italia X 
Cipru 15 987 284 Cipru X 
Letonia 117 307 269 Letonia X 
Lituania 195 182 517 Lituania X 
Luxemburg 12 290 956 Luxemburg X 
Ungaria 416 202 472 Ungaria X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Țările de Jos 73 151 195 Țările de Jos X 
Austria 480 467 031 Austria X 
Polonia 1 317 890 530 Polonia X 
Portugalia 493 214 858 Portugalia X 
România 965 503 339 România X 
Slovenia 102 248 788 Slovenia X 
Slovacia 227 682 721 Slovacia X 
Finlanda 292 021 227 Finlanda X 
Suedia 211 550 876 Suedia X 
Total UE 11 230 561 046 Total UE X 
Asistență tehnică 28 146 770 Asistență tehnică X 
Total 11 258 707 816 Total X 
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Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II Anexa II1a

___________________
1a Toate cifrele vor fi actualizate în 
conformitate cu poziția PE din CFM. În 
Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord 
(P8_TA(2018)0449), Parlamentul 
European adoptă o poziție în favoarea 
menținerii finanțării politicii agricole 
comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 
convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa III Anexa III1a

___________________
1a Toate cifrele vor fi actualizate în 
conformitate cu poziția PE din CFM. În 



PE646.963v04-00 52/55 AD\1203904RO.docx

RO

Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 
referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord 
(P8_TA(2018)0449), Parlamentul 
European adoptă o poziție în favoarea 
menținerii finanțării politicii agricole 
comune pentru UE-27 la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
termeni reali (incluzând, totodată, în 
buget cuantumul inițial al rezervei 
agricole), și anume 383 255 de milioane 
EUR la prețurile din 2018 (431 946 de 
milioane EUR în prețuri curente). Prin 
urmare, cifrele care urmează să fie 
convenite în prezentul regulament ar 
trebui să fie calculate pe baza cifrelor 
convenite pentru CFM 2021-2027 sau, 
dacă acesta nu este adoptat în timp util, pe 
baza plafoanelor și a dispozițiilor din 
2020 extinse, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (4) din TFUE.
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