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Amendamentul 17
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 18
Karine Gloanec Maurin
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Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 19
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Este esențial să se mențină cel 
puțin la nivelul bugetului 2014-2020 la 
prețuri constante finanțarea globală 
alocată politicii agricole comune pentru 
perioada 2021-2027 pentru UE-27.

Or. en

Amendamentul 20
Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 21
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) PAC, care se confruntă cu 
provocări din ce în ce mai puternice în 
favoarea întregii comunități, poate să își 
atingă obiectivele doar dacă este finanțată 
în mod adecvat. Prin urmare, bugetul 
PAC ar trebui să fie menținut cel puțin la 
nivelul actual în următorul CFM.

Or. it
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Amendamentul 22
Jordi Solé

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a îndeplini obiectivele 
Uniunii și cele internaționale în materie 
de climă, obiectivele privind politicile 
climatice nu ar trebui să fie, în ansamblu, 
mai mici de 30 %. Pentru a răspunde 
recomandărilor Curții de Conturi a 
Uniunii Europene, în legislațiile specifice 
programului ar trebui prevăzute obiective 
obligatorii în ceea ce privește acțiunile 
climatice, însoțite mai curând de o alocare 
ex-ante în toate procesele de programare 
și planificare decât de o contabilizare ex-
post. Integrarea aspectelor legate de climă 
și mecanismele de reziliență la 
schimbările climatice ar trebui să fie 
unificate prin reformarea, extinderea și 
centralizarea sistemului de indicatori de 
la Rio, pentru a se putea face o distincție 
între atenuare și adaptare și între 
sectoare, precum și prin evaluările de tip 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
cazul planificării investițiilor în 
infrastructură, astfel cum se prevede în 
Regulamentul privind guvernanța uniunii 
energetice, ca și prin criterii clare de 
excludere. Cadrele de performanță ar 
trebui să se bazeze pe indicatori adecvați 
și complecși de realizare și de rezultat, 
indicând nivelul de ambiție și punând 
rezultatele în perspectiva nevoilor, 
obiectivelor și oportunităților la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 23
Jordi Solé

Propunere de regulament
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Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Articolul 8 din TFUE stabilește 
principiul integrării perspectivei de gen în 
toate activitățile UE. O implementare 
adecvată a integrării egalității de gen 
necesită alocarea unor resurse adecvate și 
transparența liniilor bugetare dedicate 
promovării egalității de gen și combaterii 
discriminării pe criterii de gen.

Or. en

Amendamentul 24
Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Femeile din zonele rurale 
reprezintă puțin sub 50 % din totalul 
populației active în zonele rurale din UE, 
dar numai aproximativ 45 % din totalul 
populației active din punct de vedere 
economic. În multe state membre, femeile 
din regiunile rurale au un acces limitat la 
locuri de muncă în sectorul agricol sau în 
alte sectoare ale pieței muncii, 
confruntându-se, prin urmare, cu un 
decalaj salarial mai mare decât în alte 
regiuni. Statele membre ar trebui să 
promoveze, să încurajeze și să faciliteze 
egalitatea între femei pe piața muncii și 
compatibilitatea vieții profesionale cu cea 
privată în zonele rurale și să ofere 
perspective și oportunități pentru femeile 
angajate în sectorul agricol și în cel 
neagricol, în conformitate cu principiul 
egalității și nediscriminării, în politicile și 
programele UE.

Or. en
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Amendamentul 25
Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 26
Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Tinerii fermieri și noii fermieri se 
confruntă în continuare cu bariere 
semnificative în ceea ce privește accesul la 
terenuri, prețurile ridicate și accesul la 
credite. Întreprinderile lor sunt mai 
puternic amenințate de volatilitatea 
prețurilor (atât ale factorilor de producție, 
cât și ale produselor), iar nevoile lor în 

(43) Tinerii fermieri, femeile și noii 
fermieri se confruntă în continuare cu 
bariere semnificative în ceea ce privește 
accesul la terenuri, prețurile ridicate și 
accesul la credite. Întreprinderile lor sunt 
mai puternic amenințate de volatilitatea 
prețurilor (atât ale factorilor de producție, 
cât și ale produselor), iar nevoile lor în 
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ceea ce privește formarea profesională în 
materie de competențe antreprenoriale și de 
gestionare a riscurilor sunt mari. Așadar, 
este esențială continuarea sprijinului pentru 
înființarea de noi întreprinderi și de noi 
ferme. Statele membre ar trebui să prevadă 
o abordare strategică și să stabilească un 
set clar și coerent de intervenții pentru 
reînnoirea generațională în cadrul 
obiectivului specific dedicat acestui aspect. 
În acest scop, în propriile planuri strategice 
PAC, statele membre pot prevedea condiții 
preferențiale pentru instrumentele 
financiare pentru tinerii fermieri și pentru 
noii fermieri și ar trebui să includă în 
planurile lor strategice PAC rezervarea 
unei sume care să echivaleze cu cel puțin 2 
% din pachetul financiar anual al plăților 
directe. Ar trebui să se stabilească o 
majorare a cuantumului maxim al 
ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor 
fermieri și pentru întreprinderile rurale nou 
înființate, până la 100 000 EUR, care poate 
fi accesat, de asemenea, prin sau în 
combinație cu forma de sprijin a 
instrumentului financiar.

ceea ce privește formarea profesională în 
materie de competențe antreprenoriale și de 
gestionare a riscurilor sunt mari. Așadar, 
este esențială continuarea sprijinului pentru 
înființarea de noi întreprinderi și de noi 
ferme. Statele membre ar trebui să prevadă 
o abordare strategică și să stabilească un 
set clar și coerent de intervenții pentru 
reînnoirea generațională în cadrul 
obiectivului specific dedicat acestui aspect. 
În acest scop, în propriile planuri strategice 
PAC, statele membre pot prevedea condiții 
preferențiale pentru instrumentele 
financiare pentru tinerii fermieri și pentru 
noii fermieri și ar trebui să includă în 
planurile lor strategice PAC rezervarea 
unei sume care să echivaleze cu cel puțin 
2 % din pachetul financiar anual al plăților 
directe. Ar trebui să se stabilească o 
majorare a cuantumului maxim al 
ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor 
fermieri și pentru întreprinderile rurale nou 
înființate, până la 100 000 EUR, care poate 
fi accesat, de asemenea, prin sau în 
combinație cu forma de sprijin a 
instrumentului financiar.

Or. en

Amendamentul 27
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea combaterii 
schimbărilor climatice în politicile Uniunii 
și la atingerea unei ținte generale ca 25 % 
din cheltuielile bugetului UE să sprijine 
îndeplinirea obiectivelor climatice. Se 

(52) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, acest 
program va contribui la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei în politicile 
Uniunii și la atingerea țintei globale ca 
30 % din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine obiectivele în domeniul climei. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul PAC 
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preconizează că acțiunile din cadrul PAC 
vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 
climatice cu 40 % din pachetul financiar 
total al PAC. Acțiunile relevante vor fi 
identificate pe parcursul elaborării și 
implementării programului și vor fi 
reevaluate în contextul evaluărilor 
relevante și al proceselor de revizuire.

vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 
climatice cu 45 % din pachetul financiar 
total al PAC. Acțiunile relevante vor fi 
identificate pe parcursul elaborării și 
implementării programului și vor fi 
reevaluate în contextul evaluărilor 
relevante și al proceselor de revizuire.

Or. en

Amendamentul 28
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 29
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 30
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Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 31
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Titlul II capitolul III, titlul III 
capitolul II și articolele 41 și 43 din 
Regulamentul (UE) [CPR]al Parlamentului 
European și al Consiliului26se aplică 
sprijinului finanțat din FEADR în temeiul 
prezentului regulament.

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

_________________ _________________

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

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

Or. en

Amendamentul 32
Eider Gardiazabal Rubial

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

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

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

Or. en

Amendamentul 33
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 34
Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 35
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Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în ceea ce privește modificarea 
anexei I în scopul adaptării indicatorilor 
de realizare, de rezultat și de impact 
comuni pentru a ține seama de experiența 
obținută prin aplicarea lor și, dacă este 
necesar, pentru a adăuga indicatori noi.

eliminat

Or. en

Justificare

Din motive de coerență, indicatorii ar trebui să fie cunoscuți din momentul în care se convine 
asupra regulamentului. Modificarea ulterioară a indicatorilor ar crea sarcini birocratice 
nedorite și nesiguranță.

Amendamentul 36
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre reduc cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
pentru un an calendaristic dat și care 
depășesc 60 000 EUR, după cum 
urmează:

1. Statele membre pot reduce
cuantumul sprijinului de bază pentru venit 
în scopul sustenabilității care urmează a fi 
acordat unui fermier în temeiul prezentului 
capitol pentru un an calendaristic dat, astfel 
cum se specifică în planurile lor strategice 
PAC:

Or. en

Justificare

Structura exploatațiilor agricole variază în mod semnificativ între statele membre și, prin 
urmare, nu este adecvată adoptarea unei abordări unice. Plafonarea ar trebui aplicată doar 
în cazul sprijinului de bază pentru venit, deoarece alte tipuri de plăți sunt legate de un scop 
anume sau de o anumită măsură.
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Amendamentul 37
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre reduc cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
pentru un an calendaristic dat și care 
depășesc 60 000 EUR, după cum 
urmează:

1. Statele membre se asigură că
cuantumul plăților directe care urmează a fi 
acordate unui fermier în temeiul 
prezentului capitol pentru un an 
calendaristic dat nu depășește 
50 000 EUR:

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că finanțarea PAC atinge un maximum de beneficii sociale prin 
aplicarea unei repartizări mai echitabile.

Amendamentul 38
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu cel puțin 25 % în cazul 
intervalului 60 000 EUR-75 000 EUR;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu cel puțin 25 % în cazul 
intervalului 60 000 EUR-75 000 EUR;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 40
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu cel puțin 50 % în cazul 
intervalului 75 000 EUR-90 000 EUR;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu cel puțin 50 % în cazul 
intervalului 75 000 EUR-90 000 EUR;

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu cel puțin 75 % în cazul 
intervalului 90 000 EUR-100 000 EUR;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu cel puțin 75 % în cazul 
intervalului 90 000 EUR-100 000 EUR;

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cu 100 % în cazul cuantumurilor 
de peste 100 000 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cu 100 % în cazul cuantumurilor 
de peste 100 000 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Înaintea aplicării alineatului (1), statele 
membre scad din cuantumul plăților 
directe care urmează a fi acordate unui 
fermier în temeiul prezentului capitol într-
un an calendaristic dat:

eliminat

(a) salariile legate de o activitate agricolă 
declarate de fermier, inclusiv impozitele și 
contribuțiile sociale aferente ocupării 
forței de muncă și

(b) costul echivalent al forței de muncă 
permanente și nesalariate legate de o 
activitate agricolă practicată de persoane 
care lucrează în cadrul fermei în cauză și 
care nu primesc un salariu sau care 
primesc o remunerație mai mică decât 
cuantumul plătit în mod normal pentru 
serviciile prestate, dar care sunt răsplătite 
prin rezultatul economic al întreprinderii 
agricole.

Or. en

Amendamentul 47
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) salariile legate de o activitate 
agricolă declarate de fermier, inclusiv 
impozitele și contribuțiile sociale aferente 
ocupării forței de muncă și

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul echivalent al forței de eliminat
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muncă permanente și nesalariate legate 
de o activitate agricolă practicată de 
persoane care lucrează în cadrul fermei 
în cauză și care nu primesc un salariu sau 
care primesc o remunerație mai mică 
decât cuantumul plătit în mod normal 
pentru serviciile prestate, dar care sunt 
răsplătite prin rezultatul economic al 
întreprinderii agricole.

Or. en

Amendamentul 49
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a calcula cuantumurile 
menționate la literele (a) și (b), statele 
membre utilizează salariile standard medii 
legate de o activitate agricolă la nivel 
național sau regional, înmulțite cu 
numărul unităților de muncă anuale 
declarate de fermierul în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În scopul alineatului (4), fiecare stat 
membru se asigură că, cel târziu pentru 
anul de cerere 2026, toate drepturile la 
plată au o valoare de cel puțin 75 % din 
cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2026 prevăzut în planul strategic 
PAC transmis în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 

5. În scopul alineatului (4), fiecare stat 
membru se asigură că, cel târziu pentru 
anul de cerere 2021, toate drepturile la 
plată au o valoare de cel puțin 100 % din 
cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2021 în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 
respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
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respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Finanțarea UE nu ar trebui să fie utilizată pentru a exacerba inegalitatea geografică și 
istorică în materie de drepturi din statele membre.

Amendamentul 51
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru finanțează majorările 
valorii drepturilor la plată necesare pentru 
conformitatea cu alineatele (4) și (5) 
utilizând orice eventual rezultat obținut din 
aplicarea alineatului (3) și, dacă este 
necesar, reducând diferența dintre 
valoarea unitară a drepturilor la plată 
stabilită în conformitate cu alineatul (1) și 
cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru 
anul de cerere 2026 prevăzut în planul 
strategic PAC transmis în conformitate cu 
articolul 106 alineatul (1) pentru statul 
membru respectiv sau pentru teritoriile 
stabilite în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2).

Statul membru finanțează majorările 
valorii drepturilor la plată necesare pentru 
conformitatea cu alineatele (4) și (5) 
utilizând orice eventual rezultat obținut din 
aplicarea alineatului (3).

Or. en

Amendamentul 52
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Intervențiile statelor membre ajută 
sectoarele și producțiile sprijinite sau 

2. Intervențiile statelor membre ajută 
sectoarele și producțiile sprijinite sau 



PE627.799v01-00 20/26 AM\1162845RO.docx

RO

tipurile specifice de agricultură aferente, 
enumerate la articolul 30 să facă față 
dificultății sau dificultăților cu care se 
confruntă, prin îmbunătățirea 
competitivității, a sustenabilității și a 
calității lor.

tipurile specifice de agricultură aferente, 
enumerate la articolul 30 să facă față 
dificultății sau dificultăților cu care se 
confruntă sau ajutând la dezvoltarea 
sectoarelor strategice prin îmbunătățirea 
competitivității, a sustenabilității sau a 
calității lor.

Or. en

Amendamentul 53
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre limitează sprijinul la 
maximum 75 % din costurile eligibile.

Statele membre limitează sprijinul la 
maximum 100 % din costurile eligibile.

Or. en

Justificare

Uneori este nevoie de consiliere pentru atingerea obiectivelor. Limitarea sprijinului ar limita 
utilizarea sprijinului pentru schimbul de cunoștințe și ar putea îngreuna atingerea 
obiectivelor.

Amendamentul 55
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din FEGA și din FEADR 
începând cu data de 1 ianuarie a anului 
succesiv anului aprobării de către 
Comisie a planului strategic PAC.

1. Cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din FEGA și FEADR începând 
cu data depunerii planului strategic al 
PAC la Comisie sau cu 1 ianuarie 2021, 
reținându-se data cea mai apropiată.

Or. en

Amendamentul 56
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 70 % din cheltuielile publice 
eligibile în regiunile ultraperiferice și în 
insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 229/2013;

(a) 80 % din cheltuielile publice 
eligibile în regiunile ultraperiferice și în 
insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 229/2013;

Or. en

Amendamentul 57
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Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 70 % din cheltuielile publice 
eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate;

(b) 80 % din cheltuielile publice 
eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 58
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 75 % din cheltuielile publice 
eligibile în regiunile de tranziție;

Or. en

Amendamentul 59
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Alocările financiare indicative pentru 
intervenția sub formă de sprijin cuplat 
pentru venit menționate în titlul III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt 
limitate la maximum 15 % din 
cuantumurile prevăzute în anexa VII.

Or. en

Amendamentul 60
Karine Gloanec Maurin
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Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
membre care, în conformitate cu articolul 
53 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013, au utilizat, în scopul sprijinului 
cuplat voluntar, peste 13 % din plafonul lor 
național anual prevăzut în anexa II la 
regulamentul respectiv, pot utiliza, în 
scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 
10 % din cuantumul prevăzut în anexa VII. 
Procentajul rezultat nu trebuie să îl 
depășească pe cel aprobat de Comisie 
pentru sprijinul cuplat voluntar pentru 
anul de cerere 2018.

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
membre care, în conformitate cu articolul 
53 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013, au utilizat, în scopul sprijinului 
cuplat voluntar, peste 13 % din plafonul lor 
național anual prevăzut în anexa II la 
regulamentul respectiv, pot utiliza, în 
scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 
10 % din cuantumul prevăzut în anexa VII.

Or. en

Amendamentul 61
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
membre care, în conformitate cu articolul 
53 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013, au utilizat, în scopul sprijinului 
cuplat voluntar, peste 13 % din plafonul lor 
național anual prevăzut în anexa II la 
regulamentul respectiv, pot utiliza, în 
scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 
10 % din cuantumul prevăzut în anexa VII. 
Procentajul rezultat nu trebuie să îl 
depășească pe cel aprobat de Comisie 
pentru sprijinul cuplat voluntar pentru anul 
de cerere 2018.

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
membre care, în conformitate cu articolul 
53 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013, au utilizat, în scopul sprijinului 
cuplat voluntar, peste 13 % din plafonul lor 
național anual prevăzut în anexa II la 
regulamentul respectiv, pot utiliza, în 
scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 
10 % din cuantumul prevăzut în anexa VII. 
Drept alternativă la procentele respective, 
statele membre pot alege să utilizeze până 
la 3 milioane EUR pe an pentru a finanța 
sprijinul cuplat pentru venit. Procentajul 
rezultat sau suma destinată finanțării nu 
trebuie să depășească procentajul sau 
suma aprobată de Comisie pentru sprijinul 
cuplat voluntar pentru anul de cerere 2018.

Or. en
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Amendamentul 62
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajul menționat la primul paragraf 
poate fi majorat cu cel mult 2 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 
care depășește procentajul de 10 % să fie 
alocată sprijinului pentru culturile proteice 
în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 
2 subsecțiunea 1.

Procentajul menționat la primul paragraf 
poate fi majorat cu cel mult 8 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 
care depășește procentajul de 15 % să fie 
alocată sprijinului pentru culturile proteice 
în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 
2 subsecțiunea 1.

Or. en

Justificare

UE alocă doar 3 % din terenurile sale arabile culturilor proteice și depinde în foarte mare 
măsură de importurile de proteine vegetale, în special de soia - majoritatea modificată 
genetic - din Brazilia, Argentina și Statele Unite. Trebuie să stimulăm potențialul plantelor 
fixatoare de azot.

Amendamentul 63
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 15 % din alocarea statului 
membru pentru FEADR pentru exercițiile 
financiare 2022-2027 către alocarea 
statului membru pentru plăți directe 
prevăzută în anexa IV pentru anii 
calendaristici 2021-2026.

(b) până la 5 % din alocarea statului 
membru pentru FEADR pentru exercițiile 
financiare 2022-2027 către alocarea 
statului membru pentru plăți directe 
prevăzută în anexa IV pentru anii 
calendaristici 2021-2026.

Or. en

Amendamentul 64
Jordi Solé
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Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru elaborează un singur 
plan strategic PAC pentru întregul său 
teritoriu.

Fiecare stat membru elaborează un singur 
plan strategic PAC pentru întregul său 
teritoriu. Noul plan strategic este specific 
fiecărei regiuni și este conceput de către 
sau în cooperare cu autorități regionale, 
ținând seama pe deplin de particularitățile 
fiecărui teritoriu.

Or. en

Amendamentul 65
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 66
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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