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Amendamentul 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6 și în legătură cu care se poate 
demonstra că nu au efecte nocive asupra 
mediului și că nu contribuie la activitățile 
poluante. Sprijinul acordat sectorului 
forestier se bazează pe un plan de 
gestionare a pădurilor sau pe un instrument 
echivalent.

Or. de

Amendamentul 1138
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile efectuate de fermierii veritabili, 
definiți la articolul 4, alineatul (1), litera 
(d), care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

Or. it
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Amendamentul 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6, cu condiția ca acestea să nu afecteze 
mediul. Sprijinul acordat sectorului 
forestier se bazează pe un plan de 
gestionare a pădurilor sau pe un instrument 
echivalent.

Or. en

Amendamentul 1140
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile, inclusiv pentru investițiile 
neproductive, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat 
sectorului forestier se bazează pe un plan 
de gestionare a pădurilor sau pe un 
instrument echivalent.

Or. en

Amendamentul 1141
Luke Ming Flanagan
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Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

2. investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe planuri de gestionare a 
pădurilor, care vizează plantarea de 
păduri originare din statele membre, 
precum și pe practica acoperirii continue;

Or. en

Justificare

Este important ca pădurile plantate să fie originare din țările lor pentru a proteja 
biodiversitatea.

Amendamentul 1142
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Investițiile neproductive pot include:

(a) studii și investiții intangibile asociate 
întreținerii, refacerii și modernizării 
patrimoniului cultural și natural al 
satelor, peisajelor rurale și siturilor de 
înaltă valoare naturală, inclusiv aspectele 
socioeconomice conexe, precum și acțiuni 
de sensibilizare ecologică;

(b) elaborarea și actualizarea planurilor 
de dezvoltare a municipalităților și a 
satelor în zonele rurale și a serviciilor de 
bază oferite de acestea, precum și ale 
planurilor de protecție și de gestionare 
legate de siturile Natura 2000 și de alte 
zone cu înaltă valoare naturală;

(c) investiții orientate spre relocarea 



PE632.145v01-00 6/154 AM\1172552RO.docxx

RO

activităților și transformarea clădirilor 
sau a altor instalații aflate în interiorul 
sau în apropierea așezărilor rurale, în 
scopul îmbunătățirii calității vieții sau al 
creșterii performanței de mediu a așezării 
respective.

Or. en

Justificare

Noua PAC a renunțat la articolul 20 privind serviciile de bază și reînnoirea satelor în zonele 
rurale și l-a inclus la acest articol general privind investițiile. Este important să păstrăm 
câteva dintre elementele de bază ale acestui articol, în special în scopuri de mediu.

Amendamentul 1143
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Investițiile neproductive pot 
include: (i) studii și investiții intangibile 
asociate întreținerii, refacerii și 
modernizării patrimoniului cultural și 
natural al satelor, peisajelor rurale și 
siturilor de înaltă valoare naturală, 
inclusiv aspectele socioeconomice conexe; 
(ii) elaborarea și actualizarea planurilor 
de dezvoltare a municipalităților și a 
satelor în zonele rurale și a serviciilor de 
bază oferite de acestea, precum și ale 
planurilor de protecție și de gestionare 
legate de siturile Natura 2000 și de alte 
zone cu înaltă valoare naturală, în scopul 
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 
performanței de mediu a așezării 
respective;

Or. en
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Amendamentul 1144
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre pot acorda sprijin 
doar investițiilor în infrastructură privind 
exploatațiile agricole care demonstrează 
simultan efecte pozitive în ceea ce privește 
obiectivele legate de mediu, climă și 
biodiversitate, prevăzute la articolul 6 din 
prezentul regulament, pe de o parte, 
precum și cu privire la situația comercială 
a exploatațiilor agricole, pe de altă parte. 

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei (articolul 92) îndeamnă la o ambiție sporită în ceea ce privește 
obiectivele legate de climă și mediu. Asigurarea faptului că investițiile în active fizice, care 
reprezintă în prezent aproape 23 % din cheltuielile pentru dezvoltarea rurală, contribuie la 
îndeplinirea acestor obiective reprezintă o contribuție concretă la transformarea articolului 
92 în realitate.

Amendamentul 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc o listă de 
investiții neeligibile și categorii de 
cheltuieli neeligibile care include cel puțin
următoarele:

Investițiile neeligibile și categoriile de 
cheltuieli neeligibile sunt următoarele:

Or. fr
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Amendamentul 1146
Paul Brannen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investițiile în energia din surse 
regenerabile, în cazul în care Raportul de 
sustenabilitate privind bioenergia, și 
anume evaluarea disponibilității 
materiilor prime ca element obligatoriu al 
acesteia, ar indica faptul că cea mai 
eficientă utilizare a biomasei, în special 
lemnoase, ar putea fi compromisă, în 
conformitate cu principiul utilizării în 
cascadă;

Or. en

Amendamentul 1147
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) achiziționarea de terenuri, cu 
excepția achiziției de terenuri în scopuri 
de conservare a mediului sau cu excepția 
terenurilor achiziționate de tinerii 
fermieri cu ajutorul instrumentelor 
financiare;

(c) achiziționarea de terenuri;

Or. en

Justificare

Achiziționarea de terenuri nu trebuie exclusă din niciun motiv.

Amendamentul 1148
Merja Kyllönen
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Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) achiziționarea de terenuri, cu 
excepția achiziției de terenuri în scopuri de 
conservare a mediului sau cu excepția 
terenurilor achiziționate de tinerii fermieri
cu ajutorul instrumentelor financiare;

(c) achiziționarea de terenuri, cu 
excepția achiziției de terenuri în scopuri de 
conservare a mediului, achiziției de 
terenuri pe care nu se află construcții și 
de terenuri pe care se află construcții în 
proporție de până la 10 % din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru operațiunea 
în cauză sau cu excepția terenurilor 
achiziționate cu ajutorul instrumentelor 
financiare;

Or. en

Amendamentul 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale;

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale; exceptate sunt și 
animalele utilizate în locul utilajelor pe 
terenuri accidentate în scopuri de 
protecție a peisajului sau de protecție 
împotriva prădătorilor mari;

Or. de

Amendamentul 1150
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale;

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale și în scopul 
înlocuirii animalelor ca urmare a 
pierderilor rezultate în urma atacurilor 
speciilor de prădători;

Or. es

Amendamentul 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale;

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale sau înlocuirea 
animalelor pierdute ca urmare a 
atacurilor carnivorelor mari;

Or. en

Amendamentul 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
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refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale;

refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale, protejarea 
efectivelor de animale împotriva 
atacurilor speciilor de prădători;

Or. fr

Amendamentul 1153
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale;

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale, protejarea 
efectivelor de animale împotriva 
atacurilor speciilor de prădători;

Or. fr

Amendamentul 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau forestier 
în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale;

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
protecției efectivelor de animale împotriva 
prădătorilor sau al refacerii potențialului 
agricol sau forestier în urma unor dezastre 
naturale și a unor evenimente catastrofale;

Or. en
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Amendamentul 1155
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) rata dobânzii debitoare, cu excepția 
celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenții pentru dobândă sau 
a unei subvenții pentru comisioanele de 
garantare;

(e) rata dobânzii debitoare;

Or. en

Amendamentul 1156
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic, cu excepția cazului în care 
aceste investiții: 

(i) permit realizarea unor posibile 
economii de apă cuprinse între 10 % și 
25 % , cu condiția ca acestea să se 
încadreze într-un plan de modernizare a 
irigațiilor, iar finanțarea publică să fie 
condiționată de încetarea concesiunii 
asupra economiilor de apă generate; 

(ii) permit garantarea producției agricole 
în zone cu cantități de precipitații anuale 
mai mici de 500 mm; 
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(iii) afectează doar eficiența energetică 
sau realizarea de acțiuni care să 
influențeze gestionarea ofertei 
disponibile, construcția unui rezervor sau 
utilizarea apei reciclate care nu afectează 
corpuri de apă subterană sau de 
suprafață.

Or. es

Amendamentul 1157
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic sau sistemele de irigare fără 
contorizarea apei ori sistemele de irigație 
care nu implementează o protecție 
avansată și eficientă împotriva eroziunii 
solului sau care nu conduc la creșterea 
nivelului de humus și la formarea solului 
vegetal;

Or. en

Justificare

Regulile din regulamentul anterior privind dezvoltarea rurală au fost simplificate drastic de 
către Comisie în propunerea sa actuală. Cu toate acestea, având în vedere faptul că 
schimbările climatice se accelerează și tocmai am asistat la cele mai fierbinți și mai 
secetoase veri, este imperativ necesar să se acorde o deosebită atenție utilizării apei. Au fost 
reluate obligațiile de contorizare a utilizării apei conform normelor existente și s-au adăugat 
obligațiile de protejare a solului vegetal și de consolidare a humusului pentru a crește 
capacitatea solului irigat de a reține apa.
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Amendamentul 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații care nu 
conduc la o reducere netă a volumului de 
apă utilizat pentru irigații în zona de 
captare și care nu sunt coerente cu 
obținerea stării ecologice bune a corpurilor 
de apă, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) 
din Directiva 2000/60/CE, inclusiv 
investițiile care sunt asociate cu 
expansiunea irigațiilor și/sau cu un risc 
crescut de poluare difuză, în special în 
cazul în care acest lucru afectează 
corpurile de apă al căror statut a fost definit 
ca nesatisfăcător în planul aferent de 
management;

Or. de

Amendamentul 1159
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic, cu excepția cazului în care 
investiția are ca rezultat o mai bună 
gestionare a apei și conservarea acesteia.
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Or. en

Amendamentul 1160
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații și drenaj care 
nu sunt coerente cu obținerea stării 
ecologice bune a corpurilor de apă, 
prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din 
Directiva 2000/60/CE, inclusiv 
expansiunea irigațiilor care afectează 
corpurile de apă al căror statut a fost definit 
ca nesatisfăcător în planul aferent de 
management al bazinului hidrografic, cu 
excepția cazului în care aceste investiții 
contribuie în mod efectiv la economisirea 
apei;

Or. es

Amendamentul 1161
Stanislav Polčák

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut a 
fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

f) investițiile în irigații în legătură cu 
care nu se poate demonstra că reduc riscul 
de secetă și care nu sunt coerente cu 
obținerea stării ecologice bune a corpurilor 
de apă, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) 
din Directiva 2000/60/CE, inclusiv 
expansiunea irigațiilor care afectează 
corpurile de apă al căror statut a fost definit 
ca nesatisfăcător în planul aferent de 
management al bazinului hidrografic;

Or. cs
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Amendamentul 1162
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut 
a fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă în sensul Directivei 
2000/60/CE, din motive legate de 
cantitatea de apă, cu excepția cazului în 
care acestea sunt compatibile cu 
principiile descrise la articolul 4 alineatul
(7) din Directiva 2000/60/CE;

Or. fr

Amendamentul 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut 
a fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă în sensul Directivei 
2000/60/CE , din motive legate de 
cantitatea de apă, cu excepția cazului în 
care sunt compatibile cu principiile 
descrise la articolul 4 alineatul (7) din 
Directiva 2000/60/CE;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să propună o alternativă la propunerea Comisiei, pentru a 
permite ca anumite investiții în irigații să fie eligibile dacă sunt compatibile cu principiile 
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descrise la articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru privind apa.

Amendamentul 1164
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investițiile în infrastructurile mari 
care nu fac parte din strategiile de 
dezvoltare locală;

(g) investițiile în infrastructurile mari 
care nu fac parte din strategiile de 
dezvoltare locală și care contravin 
îndeplinirii obligațiilor ce rezultă din 
instrumentele legislative prevăzute la 
anexa XI;

Or. es

Amendamentul 1165
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investițiile în infrastructurile mari 
care nu fac parte din strategiile de 
dezvoltare locală;

(g) investițiile în infrastructurile mari, 
în special pentru operațiunile legate de 
efectivul de animale, care nu fac parte din 
strategiile de dezvoltare locală;

Or. en

Amendamentul 1166
Stefan Eck 

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) investițiile în împădurire care nu (h) investițiile în infrastructuri care au 
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sunt coerente cu obiectivele în materie de 
mediu și climă conforme cu principiile 
gestionării sustenabile a pădurilor, 
dezvoltate în Orientările paneuropene 
privind împădurirea și reîmpădurirea.

ca efect creșterea densității de populare în 
cazul animalelor de la care se obțin 
produse alimentare și care nu sunt 
coerente cu recomandările de sprijinire a 
sănătății și bunăstării animalelor pentru a 
reduce utilizarea antimicrobienelor și cu 
principiile stabilite în Directiva 98/58/CE 
a Consiliului privind protecția animalelor 
de fermă, în special asigurarea de 
adăposturi, hrană, apă și îngrijire 
corespunzătoare necesităților fiziologice și 
etologice ale animalelor, în conformitate 
cu experiența dobândită și cu cunoștințele 
științifice.

Or. en

Amendamentul 1167
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) investițiile în împădurire care nu 
sunt coerente cu obiectivele în materie de 
mediu și climă conforme cu principiile 
gestionării sustenabile a pădurilor, 
dezvoltate în Orientările paneuropene 
privind împădurirea și reîmpădurirea.

(h) investițiile în împădurire care nu 
sunt coerente cu obiectivele în materie de 
mediu și climă conforme cu principiile 
gestionării sustenabile a pădurilor, 
dezvoltate în Orientările paneuropene 
privind împădurirea și reîmpădurirea, în 
special împădurirea pajiștilor și pășunilor 
bogate în specii.

Or. en

Amendamentul 1168
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) investițiile în împădurire care nu (h) investițiile în împădurire și 
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sunt coerente cu obiectivele în materie de 
mediu și climă conforme cu principiile 
gestionării sustenabile a pădurilor, 
dezvoltate în Orientările paneuropene 
privind împădurirea și reîmpădurirea.

refacerea pădurilor care nu sunt coerente 
cu planurile de gestionare a pădurilor și 
cu obiectivele în materie de mediu și climă 
conforme cu principiile gestionării 
sustenabile a pădurilor, dezvoltate în 
Orientările paneuropene privind 
împădurirea și reîmpădurirea.

Or. en

Amendamentul 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) investițiile care conduc la o 
creștere a numărului de animale și/sau a 
densității de populare în cadrul fermelor 
care beneficiază de investiții.

Or. en

Amendamentul 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) investițiile în infrastructuri care 
nu sunt coerente cu recomandările de 
sprijinire a sănătății și bunăstării 
animalelor și cu principiile stabilite în 
Directiva 98/58/CE a Consiliului privind 
protecția animalelor de fermă, în special 
asigurarea de adăposturi, hrană, apă și 
îngrijire corespunzătoare necesităților 
fiziologice și etologice ale animalelor, în 
conformitate cu experiența dobândită și 
cu cele mai bune cunoștințe științifice 
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disponibile.

Or. en

Justificare

FEADR nu ar trebui să ofere sprijin pentru investițiile nesustenabile. Standardele ridicate 
privind bunăstarea animalelor și protejarea sănătății animalelor și a sănătății umane 
reprezintă o parte esențială a dezvoltării durabile. Investițiile în infrastructuri care nu pot 
îndeplini cerințele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, de exemplu, sistemele 
intensive de îngrădire a animalelor, cum ar fi bateriile îmbunătățite pentru găinile ouătoare 
și boxele pentru scroafe, ar trebui, prin urmare, considerate drept neeligibile pentru sprijin.

Amendamentul 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) investițiile în producția de 
bioenergie care nu îndeplinesc criteriile 
de sustenabilitate stabilite în Directiva 
privind energia din surse regenerabile, 
inclusiv limitele asupra anumitor materii 
prime.

Or. de

Amendamentul 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) investițiile în infrastructură care 
nu respectă recomandările privind 
bunăstarea animalelor și nici principiile 
incluse în Directiva 98/58/CE a 
Consiliului privind protecția animalelor 
de fermă.
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Or. sv

Justificare

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) nu ar trebui să sprijine 
investițiile nedurabile. Dezvoltarea unei agriculturi durabile presupune inclusiv standarde 
ridicate de bunăstare a animalelor și protecția sănătății animale și umane.

Amendamentul 1173
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) investițiile care pot spori 
supraproducția observată deja sau 
dezechilibrele pieței la nivel regional, 
național sau european.

Or. en

Justificare

Sprijinul acordat investițiilor nu se acordă activelor fizice care pot spori supraproducția 
observată deja. De exemplu, PAC ar trebui să poată sprijini investițiile care vizează creșterea 
capacității de producție a laptelui în regiunile care se confruntă cu o supraproducție.

Amendamentul 1174
Estefanía Torres Martínez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) sunt, de asemenea, excluse 
crescătoriile de animale sau 
întreprinderile a căror producție este 
destinată parțial sau integral 
spectacolelor de coridă.

Or. es
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Amendamentul 1175
Estefanía Torres Martínez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) sunt, de asemenea, excluse 
investițiile destinate producției de 
bioenergie care nu sunt conforme cu 
criteriile de durabilitate stabilite prin 
Directiva privind energia din surse 
regenerabile, inclusiv cu limitele existente 
în cazul anumitor tipuri de materii prime. 

Această listă de investiții neeligibile se 
aplică și tipurilor de intervenții sectoriale 
prevăzute la capitolul III.

Or. es

Amendamentul 1176
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la obiectivele UE, 
investițiile propuse printr-un plan de 
gestionare sau printr-un alt instrument de 
punere în aplicare a acquis-ului UE care 
face obiectul unor proceduri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor, în orice etapă 
a procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, ar trebui considerate automat 
investiții neeligibile, fără a fi enumerate 
în mod explicit.

În acest scop, diferitele direcții generale 
ale Comisiei ar trebui să coopereze strâns 
și, în cazul unei furnizări defectuoase a 
fondurilor, ar trebuie să asigure 
suspendarea finanțării, inclusiv 
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recuperarea ex post.

Or. en

Amendamentul 1177
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește litera (h), selectarea 
speciilor care urmează a fi plantate, a 
zonelor și a metodelor care urmează a fi 
utilizate trebuie să evite împădurirea 
inadecvată a habitatelor sensibile, cum ar 
fi turbăriile și zonele umede, precum și 
efectele negative asupra zonelor cu 
valoare ecologică ridicată, inclusiv asupra 
zonelor în care se practică o agricultură 
cu înaltă valoare naturală. În cadrul 
siturilor desemnate ca situri Natura 2000 
în temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului și al Directivei 2009/147/CE, 
este autorizată doar împădurirea 
compatibilă cu obiectivele de gestionare a 
siturilor respective și aprobată de 
autoritatea statului membru însărcinată 
cu punerea în aplicare a rețelei Natura 
2000. Sprijinul nu ar trebui să fie acordat 
pentru investiții în împădurire folosind o 
specie invazivă sau potențial invazivă, 
pentru plantarea de arbori din specii 
forestiere cu ciclu scurt de producție, 
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În plus, pentru zonele 
susceptibile la incendii forestiere și care 
au beneficiat de sprijin din partea 
FEADR în perioada 2007-2013 sau 2014-
2020 pentru prevenirea dezastrelor 
naturale, și anume a incendiilor sau 
pentru acțiunile de refacere în urma 
incendiilor, condiția prealabilă pentru 
finanțare va fi o implicare activă a 
autorităților responsabile cu ecologia și 
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cu gestionarea incendiilor forestiere în 
orice acțiune de refacere și împădurire.

Or. en

Justificare

Cea mai mare parte a formulării este preluată din regulamentul delegat aferent 
Regulamentului 1307/2013 referitor la măsura actuală 8 din PDR. În plus, având în vedere 
reapariția incendiilor, care este, în final, un element natural, ar trebui să ajutăm pădurile și 
peisajul să fie mai rezistente la incendii. În acest scop, experții în domeniul ecologiei și al 
incendiilor forestiere ar trebui să fie implicați în investițiile privind prevenirea incendiilor 
sau acțiunile de refacere.

Amendamentul 1178
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf literele (a), (b), (d) și (g) 
nu se aplică în cazurile în care se 
furnizează sprijin prin instrumentele 
financiare.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest paragraf subminează scopul întregului articol.

Amendamentul 1179
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf literele (a), (b), (d) și (g) 
nu se aplică în cazurile în care se 
furnizează sprijin prin instrumentele 

eliminat
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financiare.

Or. es

Amendamentul 1180
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre limitează sprijinul la rata 
maximă de 75 % din costurile eligibile.

Statele membre limitează sprijinul la rata 
maximă de 75 % din costurile eligibile. 
Statele membre trebuie să stabilească o 
prioritate pentru investițiile efectuate de 
tinerii fermieri menționați la articolul 4, 
alineatul (1), litera (e) din prezentul 
regulament.

Or. it

Amendamentul 1181
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurirea și investițiile 
neproductive legate de obiectivele 
specifice legate de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f).

(a) împădurirea, crearea și 
regenerarea sistemelor agrosilvice și 
investițiile neproductive legate de 
obiectivele specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f).

Or. en

Justificare

În actuala PAC, „împădurirea și crearea sistemelor agrosilvice” reprezintă o submăsură a 
măsurii 8 - o măsură referitoare la păduri. Pentru a fi în concordanță cu alte amendamente 
propuse, în acest caz, sistemele agrosilvice sunt diferențiate de acțiunile de împădurire. În 
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același timp, crearea și regenerarea lor nu este neapărat o investiție neproductivă, atât timp 
cât aceasta poate avea beneficii semnificative pentru climă și mediu.

Amendamentul 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurirea și investițiile 
neproductive legate de obiectivele 
specifice legate de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f).

(a) crearea de sisteme agrosilvice,
împădurirea și investițiile neproductive 
legate de obiectivele specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

Or. en

Justificare

Sistemele agrosilvice au multe beneficii pentru mediu și pentru creșterea rezistenței fermelor. 
Înființarea și întreținerea zonelor agrosilvice nu înseamnă „împădurire”, deoarece terenul 
rămâne în mod normal „agricol” în sistemul IACS/LPIS. Costurile pentru protejarea 
individuală a copacilor împotriva animalelor pot fi ridicate, iar includerea „agrosilviculturii” 

la acest articol permite ca 100 % din costuri să fie eligibile pentru asistență.

Amendamentul 1183
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurirea și investițiile 
neproductive legate de obiectivele 
specifice legate de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f).

(a) împădurirea, regenerarea 
sistemelor agrosilvice și investițiile legate 
de obiectivele specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f).

Or. es
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Justificare

Este necesar ca sistemele agrosilvice să fie menționate în mod explicit, având în vedere 
caracteristicile lor speciale, care le situează între agricultură și silvicultură.

Amendamentul 1184
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investiții neproductive legate de 
obiectivul specific privind bunăstarea 
animalelor prevăzut la articolul 6 
alineatul (1) litera (i);

Or. en

Amendamentul 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investiții în zone supuse unor 
constrângeri naturale și/sau specifice;

Or. en

Amendamentul 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) investiții pentru protejarea 
efectivelor de animale împotriva 
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prădătorilor;

Or. en

Amendamentul 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier în urma unor dezastre 
naturale sau a unor evenimente catastrofale 
și investiții în acțiuni preventive adecvate 
în păduri și în mediul rural.

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier în urma unor dezastre 
naturale sau a unor evenimente catastrofale 
și investiții în acțiuni preventive adecvate 
în păduri și în mediul rural, cum ar fi 
măsurile de protecție împotriva atacurilor 
carnivorelor mari.

Or. en

Amendamentul 1188
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier în urma unor dezastre 
naturale sau a unor evenimente catastrofale 
și investiții în acțiuni preventive adecvate 
în păduri și în mediul rural.

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier în urma unor incendii 
și a altor dezastre naturale sau a unor 
evenimente catastrofale, inclusiv a 
dăunătorilor și a bolilor, și investiții în 
acțiuni preventive adecvate în păduri și în 
mediul rural. 

Or. es

Amendamentul 1189
Damiano Zoffoli
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Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) statele membre pot stabili criterii 
de prioritate pentru a acorda sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții care sunt 
funcționale pentru contractele din cadrul 
lanțului de aprovizionare și al lanțurilor 
scurte de aprovizionare și pentru piețele 
locale.

Or. it

Amendamentul 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investițiile în vederea protejării 
efectivelor de animale împotriva 
atacurilor speciilor de prădători.

Or. fr

Amendamentul 1191
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investiții pentru protecția 
animalelor împotriva atacurilor speciilor 
de prădători;

Or. es
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Amendamentul 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investiții în accesul la terenurile 
agricole și forestiere și consolidarea 
terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) prestarea de servicii forestiere 
multifuncționale și investiții tangibile în 
sectorul forestier din zonele montane și 
din regiunile ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 1194
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) investiții realizate de tinerii 
fermieri;

Or. es
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Justificare

Trebuie îmbunătățit sprijinul pentru investițiile realizate de tinerii fermieri având în vedere 
necesitatea de a promova reînnoirea generațională.

Amendamentul 1195
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) investiții agricole realizate în 
zonele care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.

Or. es

Justificare

Este esențial să se mențină activitatea agricolă în aceste zone având în vedere contribuția sa 
semnificativă la conservarea biodiversității.

Amendamentul 1196
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
paragrafului 3 din prezentul alineat, 
statele membre limitează sprijinul la o
rată maximă de 90% din costurile eligibile 
pentru investițiile realizate de tinerii 
fermieri menționați la articolul 4, 
alineatul (1), litera (e) din prezentul 
regulament.

Or. it
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Amendamentul 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în accesul la terenurile 
agricole și forestiere și consolidarea 
terenurilor.

Or. en

Justificare

Se recomandă ca, printre investițiile în cazul cărora sprijinul maxim poate fi majorat până la 
100 %, să se adauge consolidarea terenurilor și infrastructura agricolă și forestieră, având 
în vedere că aceasta este o investiție realizată în interes public și nu este întotdeauna direct 
legată doar de obiectivele specifice legate de mediu și climă.

Amendamentul 1198
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Fondurile de dezvoltare rurală nu 
sunt utilizate pentru a cofinanța 
investițiile în operațiuni de hrănire 
intensivă a animalelor.

Or. en

Amendamentul 1199
Merja Kyllönen

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot acorda sprijin 1. Statele membre pot acorda sprijin 
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pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru 
întreprinderile rurale nou înființate în 
condițiile prevăzute în prezentul articol și 
specificate mai detaliat în planurile lor 
strategice PAC, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6.

pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru 
întreprinderile rurale nou înființate, 
precum și pentru activitățile de dezvoltare 
a întreprinderilor în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai detaliat 
în planurile lor strategice PAC, pentru a 
contribui la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

Or. en

Amendamentul 1200
Merja Kyllönen

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) noua înființare a unei întreprinderi 
cu activități neagricole ca parte a 
strategiilor de dezvoltare locală.

(c) noua înființare a unei întreprinderi
și dezvoltarea unei întreprinderi cu 
activități neagricole în zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că 
intervențiile menționate în prezentul 
articol sunt distribuite într-un mod care 
să contribuie la realizarea egalității de 
gen în zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 1202
Damiano Zoffoli
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Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre acordă sprijin sub 
formă de sume forfetare. Sprijinul este 
limitat la cuantumul maxim de 
100 000 EUR și poate fi combinat cu 
instrumente financiare.

4. Statele membre acordă sprijin sub 
formă de sume forfetare. Sprijinul este 
limitat la cuantumul maxim de 
100 000 EUR pentru investițiile fermelor 
și poate fi combinat cu instrumente 
financiare.

Or. it

Amendamentul 1203
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a

Sprijin pentru proiectul vizând tranziția -
Finanțarea proiectelor agricole 

1. Statele membre pot acorda fermierilor 
veritabili sprijin pentru un proiect care 
vizează tranziția în conformitate cu 
condițiile stabilite în prezentul articol și 
astfel cum este specificat în planurile lor 
strategice PAC, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
menționate la articolul 6. 

2. Proiectul trebuie să includă un dosar 
unic care să conțină un diagnostic inițial 
și un plan de acțiune, prezentând în
detaliu: 

- obiectivele și coerența acestora cu cele 
ale PAC, 

- nevoile la care răspund,

- investițiile, formarea, angajamentele și 
alte măsuri necesare pentru atingerea 
acestor obiective, precum și costurile 
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acestora, 

- riscurile asociate proiectului și 
acoperirea acestora, 

- beneficiile și valoarea adăugată a 
proiectului pentru fermier, 

- beneficiile și valoarea adăugată pentru 
societate,

- o estimare a nevoilor, în materie de 
ajutoare publice, pentru a garanta 
succesul deplin al proiectului în ceea ce 
privește investițiile tangibile și intangibile 
și acoperirea riscurilor. 

3. Statele membre acordă sprijin sub 
formă de sume forfetare. Sprijinul este 
limitat la cuantumul maxim de 
100 000 EUR și poate fi combinat cu 
instrumente financiare. 

4. Statul membru trebuie să se asigure că 
proiectul este finalizat pentru a justifica 
sumele publice angajate. 

5. Statele membre pot sprijini proiecte în 
temeiul prezentului articol o singură dată 
pentru fiecare beneficiar. 

Or. fr

Amendamentul 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Comportamentele riscante nu sunt recompensate.

Amendamentul 1205
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1206
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1207
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1



AM\1172552RO.docxx 37/154 PE632.145v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Costurile fenomenelor meteorologice extreme legate de schimbările climatice sunt în creștere 
în fiecare an, astfel că această categorie riscă să înghită porțiuni din ce în ce mai mari din 
bugetul tot mai strâns pentru dezvoltarea rurală. Obligarea statelor membre în acest sens nu 
face decât să reducă finanțarea pentru alte măsuri de dezvoltare rurală care ar putea aduce 
modificări pozitive sistemelor de producție. În plus, statele membre ar trebui să poată alege.

Amendamentul 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1209
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru instrumente de gestionare a 

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

riscurilor în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

Or. en

Justificare

Unele state membre au instituit sisteme de gestionare a riscurilor în cadrul unui regim de 
ajutor de stat și ar dori să continue să utilizeze aceste sisteme. Prin urmare, instrumentele de 
gestionare a riscurilor ar trebui să fie opționale.

Amendamentul 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea practicilor agricole care 
reduc riscurile și care sporesc rezistența 
împotriva riscurilor naturale și a 
riscurilor generate de schimbările 
climatice, precum și pentru promovarea
instrumentelor de gestionare a riscurilor 
care nu doar ajută fermierii veritabili să 
gestioneze riscurile aferente producției și 
veniturilor legate de activitatea lor agricolă 
pe care nu le pot controla, ci și contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6.

Or. de

Justificare

Comportamentele riscante nu sunt recompensate.

Amendamentul 1211
Luke Ming Flanagan
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Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii să 
gestioneze riscurile aferente producției și 
veniturilor legate de activitatea lor agricolă 
pe care nu le pot controla, ci și contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6; în plus, ar trebui 
sprijinite și încurajate strategiile de 
atenuare a riscurilor care sporesc 
rezistența fermelor și reduc expunerea la 
instabilitatea veniturilor.

Or. en

Justificare

Atenuarea riscurilor și prevenirea apariției unor situații de criză ar trebui încurajate și ar 
trebui aduse pe aceeași poziție cu gestionarea riscurilor.

Amendamentul 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Instrumentele respective pot consta în 
sisteme de gestionare a riscurilor 
multiple.
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Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să răspundă tuturor obiectivelor specifice enumerate la articolul 6.

Amendamentul 1213
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de atenuare și 
de gestionare a riscurilor care nu doar ajută 
fermierii veritabili să evite, să reducă și să
gestioneze riscurile aferente producției și 
veniturilor legate de activitatea lor agricolă 
care sunt neprevăzute și pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

Or. en

Justificare

Costurile fenomenelor meteorologice extreme legate de schimbările climatice sunt în creștere 
în fiecare an; această categorie riscă să înghită porțiuni din ce în ce mai mari din bugetul tot 
mai strâns pentru dezvoltarea rurală. Gestionarea riscurilor și asigurarea nu trebuie să 
cimenteze practicile agricole inadecvate care cresc riscul pierderilor. Numai fermierii care 
minimizează riscul (de exemplu, prin sporirea rezilienței sistemelor lor la efectele 
schimbărilor climatice, prin consolidarea/protejarea humusului/a solului vegetal sau prin 
evitarea practicilor bazate pe monoculturi și prin diversificarea riscurilor folosind sisteme de 
diversitate ridicată) ar trebui să beneficieze de asigurarea privată finanțată de UE.

Amendamentul 1214
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

Or. en

Amendamentul 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

Or. en

Amendamentul 1216
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2



PE632.145v01-00 42/154 AM\1172552RO.docxx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

Or. en

Amendamentul 1217
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare pentru 
primele din cadrul sistemelor de 
asigurare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1218
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare pentru 
primele din cadrul sistemelor de 
asigurare;

eliminat

Or. en
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Justificare

Fondurile publice ale UE pentru asigurări private înseamnă că fondurile PAC merg către 
instituțiile financiare, nu către fermieri, acolo unde practicile riscante sunt în prezent 
asigurate, iar cheltuielile pot crește odată cu schimbările climatice. Acest lucru nu respectă 
principiul eficienței bugetare.

Amendamentul 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare pentru 
primele din cadrul sistemelor de 
asigurare;

eliminat

Or. de

Justificare

Comportamentele riscante nu sunt recompensate.

Amendamentul 1220
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare pentru 
primele din cadrul sistemelor de asigurare;

(a) prime de asigurare a culturilor, a 
animalelor și a plantelor împotriva 
pierderilor economice suferite de fermieri 
și cauzate de fenomene climatice 
nefavorabile, de boli ale animalelor sau 
plantelor, de invaziile dăunătorilor sau de 
un incident de mediu;

Or. en
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Justificare

Gestionarea riscurilor ar trebui să vizeze mai bine situația la nivel de fermă.

Amendamentul 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuții financiare la fondurile
mutuale, inclusiv costul administrativ 
aferent instituirii;

(b) fonduri mutuale pentru plata de 
compensații financiare fermierilor pentru 
pierderile economice cauzate de fenomene 
climatice nefavorabile, de focare de boli 
ale animalelor sau plantelor, de invaziile 
dăunătorilor sau de un incident de mediu;

Or. en

Justificare

Gestionarea riscurilor ar trebui să vizeze mai bine situația la nivel de fermă.

Amendamentul 1222
Susanne Melior

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuții financiare la fondurile 
mutuale, inclusiv costul administrativ 
aferent instituirii;

(b) o listă de măsuri privind 
prevenirea riscurilor și creșterea 
rezilienței ecologice;

Or. de

Justificare

Comportamentele riscante nu sunt recompensate.
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Amendamentul 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c ) contribuții financiare la măsurile care 
sporesc reziliența fermelor, inclusiv, dar 
nu numai strategiile de diversificare a 
culturilor și sistemele agrosilvice;

Or. en

Justificare

Sistemele agrosilvice și strategiile de diversificare a culturilor pot spori reziliența fermelor.

Amendamentul 1224
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuții financiare pentru 
atenuarea riscurilor, cum ar fi protejarea 
elementelor de peisaj și a solurilor care 
ajută la reducerea unor riscuri precum 
seceta, inundațiile și incendiile.

Or. en

Amendamentul 1225
Susanne Melior

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipurile și acoperirea sistemelor de 
asigurare și a fondurilor mutuale 

eliminat
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eligibile;

Or. de

Justificare

Comportamentele riscante nu sunt recompensate.

Amendamentul 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipurile și acoperirea sistemelor de 
asigurare și a fondurilor mutuale eligibile;

(a) tipurile și acoperirea sistemelor de 
asigurare și a fondurilor mutuale eligibile. 
În sensul alineatului (3) literele (b), (c) și 
(d), „fond mutual” înseamnă un sistem 
acreditat de statul membru în 
conformitate cu dreptul său intern, care 
permite fermierilor afiliați să încheie o 
asigurare prin care se acordă plăți 
compensatorii fermierilor afiliați pentru 
pierderi economice cauzate de apariția 
unor fenomene climatice nefavorabile sau 
de boli ale animalelor sau plantelor sau 
de o invazie a dăunătorilor sau de un 
incident de mediu sau pentru o scădere 
drastică a veniturilor lor;

Or. en

Justificare

Gestionarea riscurilor ar trebui să vizeze mai bine situația la nivel de fermă.

Amendamentul 1227
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipurile și acoperirea sistemelor de 
asigurare și a fondurilor mutuale eligibile;

(a) tipurile și acoperirea fondurilor 
mutuale eligibile;

Or. en

Justificare

Fondurile publice ale UE pentru asigurări private înseamnă că fondurile PAC merg către 
instituțiile financiare, nu către fermieri, acolo unde practicile riscante sunt în prezent 
asigurate, iar cheltuielile pot crește odată cu schimbările climatice. Acest lucru nu respectă 
principiul eficienței bugetare.

Amendamentul 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) metodologia de calculare a 
pierderilor și factorii declanșatori pentru 
compensare;

(b) metodologia de calculare a 
pierderilor și factorii declanșatori pentru 
compensare. Sprijinul se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
climatic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau plantelor, de o invazie a 
dăunătorilor, de un incident de mediu sau 
de o măsură adoptată în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei invazii a dăunătorilor 
care distruge producția unui fermier. Se 
pot folosi indici pentru a calcula 
producția anuală a unui fermier. Metoda 
de calcul folosită permite determinarea 
pierderilor reale ale unui fermier într-un 
anumit an. Evaluarea gravității 
pierderilor cauzate se poate efectua în 
funcție de caracteristicile specifice 
fiecărui tip de produs, utilizând:

(i) indici biologici (cantitatea de biomasă 
pierdută) sau indici echivalenți de 
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pierdere a producției, calculați la nivelul 
exploatației sau la nivel local, regional 
sau național sau

(ii) indici meteorologici (inclusiv 
cantitatea de precipitații și temperatura) 
calculați la nivel local, regional sau 
național;

Or. en

Justificare

Gestionarea riscurilor ar trebui să vizeze mai bine situația la nivel de fermă.

Amendamentul 1229
Susanne Melior

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) normele referitoare la constituirea 
și gestionarea fondurilor mutuale.

(c) metodele utilizate pentru a stabili 
că beneficiarul a luat toate măsurile de 
evitare a riscurilor înainte de a se 
considera ca are dreptul la despăgubiri.

Or. de

Justificare

Comportamentele riscante nu sunt recompensate.

Amendamentul 1230
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) banii publici se acordă pentru o 
primă de asigurare numai în cazul în care 



AM\1172552RO.docxx 49/154 PE632.145v01-00

RO

un beneficiar se angajează să pună în 
aplicare măsuri de atenuare pentru a 
reduce la minimum expunerea sa la risc.

Or. en

Justificare

Costurile fenomenelor meteorologice extreme legate de schimbările climatice sunt în creștere 
în fiecare an. Astfel, această categorie riscă să înghită porțiuni din ce în ce mai mari din 
bugetul tot mai strâns pentru dezvoltarea rurală. Gestionarea riscurilor și asigurarea nu 
trebuie să cimenteze practicile agricole nepotrivite care cresc riscul pierderilor. Așadar, 
numai fermierii care minimizează riscul (de exemplu, prin sporirea rezilienței sistemelor lor 
la efectele schimbărilor climatice, prin consolidarea/protejarea humusului/a solului vegetal 
sau prin evitarea practicilor bazate pe monoculturi și prin diversificarea riscurilor cu sisteme 
de diversitate ridicată) ar beneficia de asigurarea privată utilizând fonduri publice ale UE.

Amendamentul 1231
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Sprijinul nu se acordă fermierilor 
care nu au reușit să evite riscurile printr-o 
bună gestionare, în conformitate cu 
condiționalitatea și cu cerințele GAEC.

Or. en

Amendamentul 1232
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin doar pentru acoperirea 
pierderilor de cel puțin 20 % din producția 
medie anuală a fermierului sau din venitul 

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin doar pentru acoperirea 
pierderilor de cel puțin 20 % din producția 
medie anuală a fermierului, din încasările
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mediu anual al fermierului din perioada de 
trei ani anterioară sau din media pe trei ani 
bazată pe cei cinci ani precedenți, cu 
excepția celei mai mari și a celei mai mici 
dintre valori.

sau din venitul mediu anual al fermierului 
din perioada de trei ani anterioară sau din 
media pe trei ani bazată pe cei cinci ani 
precedenți, cu excepția celei mai mari și a 
celei mai mici dintre valori. Sprijinul este 
proporțional cu producția, cu încasările 
sau cu veniturile obținute.

Or. it

Amendamentul 1233
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin doar pentru acoperirea 
pierderilor de cel puțin 20 % din producția 
medie anuală a fermierului sau din venitul 
mediu anual al fermierului din perioada de 
trei ani anterioară sau din media pe trei ani 
bazată pe cei cinci ani precedenți, cu 
excepția celei mai mari și a celei mai mici 
dintre valori.

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin numai în cazul în care au 
fost întreprinse măsuri de atenuare sau de 
minimizare a riscurilor și doar pentru 
acoperirea pierderilor de cel puțin 30 % din 
producția medie anuală a fermierului sau 
din venitul mediu anual al fermierului din 
perioada de trei ani anterioară sau din 
media pe trei ani bazată pe cei cinci ani 
precedenți, cu excepția celei mai mari și a 
celei mai mici dintre valori.

Or. en

Amendamentul 1234
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre limitează sprijinul 
la rata maximă de 70 % din costurile 
eligibile.

6. Statele membre limitează sprijinul 
la rata maximă de 50% din costurile 
eligibile.

Or. en
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Justificare

Acest lucru nu este durabil, având în vedere restricțiile bugetare - proiectul Comisiei va 
obliga mai multe state membre să cheltuiască în această categorie, sporind, în general, 
cheltuielile publice/PAC dintr-un buget pentru dezvoltarea rurală din ce în ce mai strâns în 
privința asigurărilor private, în beneficiul instituțiilor financiare private, fără a aduce nicio 
schimbare pozitivă sau a diminua aceste riscuri, în primul rând.

Amendamentul 1235
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre se asigură că se 
evită supracompensarea ca urmare a 
combinării intervențiilor din cadrul 
prezentului articol cu alte sisteme publice
sau private de gestionare a riscurilor.

7. Statele membre se asigură că se 
evită supracompensarea ca urmare a 
combinării intervențiilor din cadrul 
prezentului articol cu alte sisteme publice 
de gestionare a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 1236
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre nu sprijină 
intervenții care riscă să aibă efecte 
negative asupra mediului.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se acorde finanțare în vederea intensificării.
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Amendamentul 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul cooperării în contextul 
transferului fermelor între generații, statele 
membre pot acorda sprijin doar fermierilor 
care au ajuns la vârsta pensionării 
prevăzută în legislația națională.

7. În cazul cooperării în contextul 
transferului fermelor între generații și cu 
scopul suplimentar de a încuraja 
reînnoirea generațională la nivel de 
fermă, statele membre pot acorda sprijin 
doar fermierilor care au ajuns la vârsta 
pensionării prevăzută în legislația 
națională.

Or. en

Justificare

Această formă de cooperare trebuie percepută și utilizată ca o modalitate de a contribui la 
obiectivul de reînnoire generațională.

Amendamentul 1238
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Inițiativa LEADER, denumită și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității, menționată 
la alineatul (1), prevede implicarea activă 
și primară a fermelor și/sau 
întreprinderilor forestiere.

Or. it

Amendamentul 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru informare și schimburi de cunoștințe 
în rândul întreprinderilor agricole, 
forestiere și rurale în condițiile prevăzute 
în prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru informare și schimburi de cunoștințe 
în rândul întreprinderilor agricole, 
agrosilvice, forestiere și rurale în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

Or. en

Amendamentul 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru informare și schimburi de cunoștințe 
în rândul întreprinderilor agricole, 
forestiere și rurale în condițiile prevăzute 
în prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru informare și schimburi de cunoștințe 
în rândul întreprinderilor agricole, 
forestiere și rurale în condițiile prevăzute 
în prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

Or. en

Amendamentul 1241
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre pot acoperi costurile 
oricărei acțiuni relevante de promovare a 
inovării, a accesului la formare 
profesională și consiliere și a schimburilor 

2. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre, acordând prioritate 
tinerilor fermieri, pot acoperi costurile 
oricărei acțiuni relevante de promovare a 
inovării, a accesului la formare 
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și diseminării de cunoștințe și informații 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

profesională și consiliere și a schimburilor 
și diseminării de cunoștințe și informații 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

Or. it

Amendamentul 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre pot acoperi costurile 
oricărei acțiuni relevante de promovare a 
inovării, a accesului la formare 
profesională și consiliere și a schimburilor 
și diseminării de cunoștințe și informații 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

2. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre și UE acoperă costurile 
oricărei acțiuni relevante de promovare a 
inovării, a accesului la formare 
profesională și consiliere și a schimburilor 
și diseminării de cunoștințe și informații 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

Or. en

Amendamentul 1243
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 1

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. es

Amendamentul 1244
Christophe Hansen
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Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre pot acorda sprijin până la 
100 % din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 1245
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, în 
cazul înființării de servicii de consiliere 
agricolă, statele membre pot acorda 
sprijin sub forma unui cuantum fix de 
maximum 200 000 EUR.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru acest lucru, deoarece suma de 200 000 EUR reprezintă o 
sumă de bani foarte diferită în diferitele state membre.

Amendamentul 1246
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 72 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 72a

Sprijin pentru prevenirea și atenuarea 
daunelor provocate de speciile de 

carnivore mari protejate
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1. În condițiile stabilite la prezentul 
articol, statele membre pot sprijini 
introducerea de măsuri pentru protejare a 
unităților zootehnice împotriva daunelor 
cauzate de speciile de carnivore mari 
protejate prin Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului și pentru compensarea 
producătorilor pentru pierderile rezultate 
în urma unor astfel de daune.

2. Statele membre asigură compensarea 
totală sau parțială a costurilor 
suplimentare și a pierderii de venituri 
determinate de măsurile de prevenire sau 
de pierderile suferite la nivelul efectivelor 
ca urmare a acestor daune.

3. Statele membre stabilesc tipurile de 
pierderi, precum și măsurile de prevenire 
care vor face obiectul compensării 
prevăzute la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ca urmare a Directivei Habitate, în Uniunea Europeană a crescut prezența unor specii de 
carnivore mari protejate și totodată numărul de atacuri asupra efectivelor de animale. Este 
oportun să se introducă o intervenție specifică în capitolul privind dezvoltarea rurală, pentru 
a compensa fermierii, în consecință, pentru pierderile lor.

Amendamentul 1247
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La selectarea operațiunilor, autoritățile de 
management asigură protejarea climei, 
mediului și biodiversității în cadrul 
intervențiilor planificate. 

Or. en
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Amendamentul 1248
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu aplice
criterii de selecție pentru intervențiile 
investiționale care urmăresc în mod clar 
scopuri de mediu sau realizări legate de 
activități de refacere.

În plus, statele membre aplică criterii de 
selecție pentru intervențiile investiționale 
care urmăresc în mod clar scopuri de 
mediu sau realizări legate de activități de 
refacere.

Or. en

Justificare

Criteriile de selecție privind mediul trebuie să fie întotdeauna aplicate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 1249
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pot să nu fie stabilite criterii de 
selecție pentru operațiunile care au fost 
certificate printr-o „marcă de excelență” 

în cadrul Orizont 2020 sau Orizont 
Europa sau care au fost selectate în cadrul 
Life +, cu condiția ca astfel de operațiuni 
să fie coerente cu planul strategic PAC.

4. Pot să nu fie stabilite criterii de 
selecție pentru operațiunile care au fost 
selectate în cadrul Life +, cu condiția ca 
astfel de operațiuni să fie coerente cu 
planul strategic PAC.

Or. en

Justificare

Acest lucru reduce timpul necesar gestionării proiectelor LIFE +, deoarece acestea au 
îndeplinit deja criteriile de intrare. Zonele agricole Natura 2000 se află în starea cea mai 
gravă dintre toate zonele Natura, deoarece primesc foarte puține fonduri, iar fermierii nu 
beneficiază de niciun fel de stimulente pentru a proteja speciile sau habitatele.
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Amendamentul 1250
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) plăților reprezentând comisioane 
de gestionare și rambursări ale costurilor 
de gestionare suportate de organismele 
care implementează instrumentul 
financiar.

eliminat

Or. en

Justificare

Fondurile publice nu ar trebui utilizate pentru a acoperi costurile întreprinderilor financiare 
private, mai ales că acestea se bazează pe fondurile de dezvoltare rurală din ce în ce mai 
reduse și care privează alte fluxuri de cheltuieli eficiente, prin acordarea de plăți pentru 
proiecte/ferme favorabile mediului.

Amendamentul 1251
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 74a

Instrumente financiare specifice

1. Autoritățile de management creează un 
fond pentru furnizarea de instrumente 
financiare, pentru a oferi sprijin pentru 
garantarea creditelor solicitate de un 
tânăr fermier menționat la articolul 4, 
alineatul (1), litera (e) din prezentul 
regulament.

2. Statul membru poate aloca acestui fond 
până la 50% din pachetul de investiții 
pentru tinerii fermieri.
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3. Statul membru poate aplica 
instrumentul financiar menționat în 
prezentul articol, coroborat cu sprijinul 
menționat la articolul 69 din prezentul 
regulament.

Or. it

Amendamentul 1252
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

75 [...] eliminat

Or. en

Justificare

Acest nou instrument ar permite ca mai multe fonduri de dezvoltare rurală (publice) să fie 
transferate către sisteme private de asigurări, de acestea beneficiind mai degrabă instituțiile 
financiare decât comunitățile, natura și fermierii. Parlamentul European și Consiliul au 
respins în mod ferm ultima încercare a Comisiei (prin mini-reformarea regulamentului 
Omnibus) de a transfera resursele de dezvoltare rurală către FEIS, însă Comisia Europeană 
încearcă prin această reformă să facă același lucru sub o altă denumire (InvestEU), lăsând 
mai puține fonduri pentru conservarea naturii, pentru măsurile de agromediu, pentru 
LEADER etc.

Amendamentul 1253
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) plățile pentru zonele cu 
constrângeri naturale prevăzute la 
articolul 66;

Or. en
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Justificare

În prezent, acestea sunt finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), dar sunt utilizate fără condiții sub formă de completări ale plăților directe; dacă 
acestea rămân o completare necondiționată a plăților directe și sunt aplicate universal per 
regiune sau stat membru pe bază de hectar, la fel ca plățile directe, este logic ca aceste plăți 
să fie transferate către același fond ca plățile directe (FEGA).

Amendamentul 1254
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) instrumentele de gestionare a 
riscurilor menționate la articolul 70; 

Or. en

Justificare

Acestea sunt stabilite pentru a folosi tot mai multe fonduri destinate dezvoltării rurale, lăsând 
mai puține fonduri pentru natură sau comunități ori pentru măsurile de agromediu. Mutarea 
acestora în cadrul FEGA oferă mai mult spațiu măsurilor de dezvoltare privind 
mediul/comunitățile.

Amendamentul 1255
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. FEADR finanțează tipurile de 
intervenții menționate în titlul III capitolul 
IV.

2. FEADR finanțează tipurile de 
intervenții menționate în titlul III capitolul 
IV, cu excepția celor menționate la 
articolele 66 și 70.

Or. en
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Amendamentul 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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 din FEADR 
începând cu data de 1 ianuarie a perioadei 
financiare relevante. Cheltuielile vor face 
obiectul rambursării ulterior aprobării de 
către Comisie a planului strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 1257
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării articolului 86 alineatul 
(5), alocarea financiară a unui stat membru 
menționată la primul paragraf, după 
deducerea cuantumurilor prevăzute în 
anexa VI și înaintea unor eventuale 
transferuri în conformitate cu articolul 15, 
este prevăzută în anexa VII.

În scopul aplicării articolului 86 alineatele
(5) și (5a), alocarea financiară a unui stat 
membru menționată la primul paragraf, 
după deducerea cuantumurilor prevăzute în 
anexa VI și înaintea unor eventuale 
transferuri în conformitate cu articolul 15, 
este prevăzută în anexa VII.

Or. es

Amendamentul 1258
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 

4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
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delegate de modificare a anexei IX în 
scopul revizuirii defalcării anuale per stat 
membru, pentru a ține seama de evoluțiile 
relevante, inclusiv de transferurile 
menționate la articolele 15 și 90, pentru a 
face ajustări tehnice fără a schimba 
alocările în general sau pentru a ține seama 
de orice altă modificare prevăzută de un act 
legislativ după adoptarea prezentului 
regulament.

delegate de modificare a anexei IX în 
scopul revizuirii defalcării anuale per stat 
membru, pentru a ține seama de evoluțiile 
relevante, inclusiv de transferurile 
menționate la articolul 90, pentru a face 
ajustări tehnice fără a schimba alocările în 
general sau pentru a ține seama de orice 
altă modificare prevăzută de un act 
legislativ după adoptarea prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Referirea la articolul 15 nu mai este relevantă aici.

Amendamentul 1259
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actul de punere în aplicare al Comisiei de 
aprobare a planului strategic PAC în 
temeiul articolului 106 alineatul (6) 
stabilește contribuția maximă a FEADR la 
plan. Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice 
eligibile.

Actul de punere în aplicare al Comisiei de 
aprobare a planului strategic PAC în 
temeiul articolului 106 alineatul (6) 
stabilește contribuția minimă și maximă a 
FEADR la plan. Contribuția FEADR se 
calculează pe baza cuantumului 
cheltuielilor publice eligibile.

Or. en

Justificare

Acest lucru asigură o contribuție minimă la dezvoltarea rurală, permițând, de exemplu, o mai 
bună finanțare a naturii, a dezvoltării comunitare și a măsurilor în materie de agromediu sau 
ținând pasul cu cheltuielile sporite preconizate de dezvoltare rurală pentru asigurarea 
privată, digitizare etc., care altfel ar afecta finanțarea dezvoltării rurale durabile favorabile 
mediului și comunităților.
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Amendamentul 1260
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata minimă a contribuției FEADR este de 
20 %.

Rata minimă a contribuției FEADR este de 
10 %.

Or. en

Justificare

Se asigură o flexibilitate mai mare.

Amendamentul 1261
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru angajamentele în 
materie de gestionare menționate la 
articolul 65 din prezentul regulament, 
pentru plățile prevăzute la articolul 67 din 
prezentul regulament, pentru investițiile 
neproductive menționate la articolul 68 din 
prezentul regulament, pentru sprijinul 
acordat parteneriatului european pentru 
inovare în temeiul articolului 71 din 
prezentul regulament și pentru LEADER, 
denumit și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR];

(a) 85 % pentru angajamentele în 
materie de gestionare menționate la 
articolul 65 din prezentul regulament, 
pentru plățile prevăzute la articolul 67 din 
prezentul regulament, pentru investițiile 
neproductive menționate la articolul 68 din 
prezentul regulament, pentru sprijinul 
acordat parteneriatului european pentru 
inovare în temeiul articolului 71 din 
prezentul regulament și pentru LEADER, 
denumit și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR];

Or. en

Amendamentul 1262
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru angajamentele în 
materie de gestionare menționate la 
articolul 65 din prezentul regulament, 
pentru plățile prevăzute la articolul 67 din 
prezentul regulament, pentru investițiile 
neproductive menționate la articolul 68 din 
prezentul regulament, pentru sprijinul 
acordat parteneriatului european pentru 
inovare în temeiul articolului 71 din 
prezentul regulament și pentru LEADER, 
denumit și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR];

(a) 85 % pentru angajamentele în 
materie de gestionare menționate la 
articolul 65 din prezentul regulament, 
pentru plățile prevăzute la articolul 67 din 
prezentul regulament, pentru investițiile 
neproductive menționate la articolul 68 din 
prezentul regulament, pentru sprijinul 
acordat parteneriatului european pentru 
inovare în temeiul articolului 71 din 
prezentul regulament și pentru LEADER, 
denumit și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR];

Or. en

Amendamentul 1263
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 80 % pentru instalarea tinerilor 
fermieri menționată la articolul 69.

Or. en

Justificare

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă o prioritate-cheie a noii perioade de programare și, 
prin urmare, ar trebui finanțată tot cu 80 %.

Amendamentul 1264
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 100 % pentru operațiunile care 
primesc finanțare din fonduri transferate 
spre FEADR în conformitate cu articolele 
15 și 90 din prezentul regulament.

(b) 100 % pentru operațiunile care 
primesc finanțare din fonduri transferate 
spre FEADR în conformitate cu articolul
90 din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Referirea la articolul 15 nu mai este relevantă aici.

Amendamentul 1265
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O proporție minimă de 5 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru LEADER, denumit și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR].

1. O proporție minimă de 10 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru LEADER, denumit și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR].

Or. en

Amendamentul 1266
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. O proporție minimă de 3 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată serviciilor de consiliere agricolă 
menționate la articolul 13 și intervențiilor 
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de schimb de cunoștințe și de informare în 
temeiul articolului 72.

Or. en

Justificare

Fermierii trebuie să dobândească noi tipuri de competențe și cunoștințe pentru a se angaja în 
practici agricole mai durabile. În perioada de programare actuală, transferul de cunoștințe 
reprezintă aproximativ 1,2 % din cheltuielile FEADR, iar serviciile de consiliere reprezintă 
aproximativ 0,9 % în UE-28. Aceste cifre sunt scăzute și sugerează că retorica în favoarea 
îmbunătățirii cunoștințelor agricole nu este însoțită de cheltuieli concrete. Este, prin urmare, 
oportună alocarea a minimum 3 % din FEADR pentru îmbunătățirea cunoștințelor.

Amendamentul 1267
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

eliminat

Primul paragraf nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 1268
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Zonele care se confruntă cu constrângeri naturale contribuie, de asemenea, la conservarea 
mediului.

Amendamentul 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu, de climă și de bunăstarea 
animalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (ia) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

Or. sv

Justificare

Agricultura UE contribuie la inversarea tendinței în ceea ce privește mediul, clima și 
bunăstarea animalelor. Prin urmare, cel puțin 50 % din sumele provenite de la Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ar trebui să fie alocate pentru 
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sustenabilitate.

Amendamentul 1270
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru orice tip de intervenții 
care vizează îndeplinirea obiectivelor 
specifice legate de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f) din prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Măsurile dezvoltate în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale trebuie luate în 
considerare în cadrul cheltuielilor minime de 30 % din fondurile FEADR, care trebuie să fie 
alocate în mod obligatoriu intervențiilor legate de obiectivele de mediu și climă, având în 
vedere impactul pozitiv pe care îl are activitatea agricolă asupra conservării acestor zone. În 
plus, propunerea Comisiei nu este în concordanță cu evaluarea impactului pe care a realizat-
o și nici cu ponderarea prevăzută la articolul 87 alineatul (2) litera (c).

Amendamentul 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute cel puțin la 
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alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) 
din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Obiectivul de 30 % propus este ambițios, deoarece plățile pentru zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale nu sunt incluse în calcul și o parte din cerințele incluse în prezent în 
plățile de mediu vor fi incluse în programul ecologic.

Amendamentul 1272
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervențiile prevăzute la 
articolele 65, 66, 67, 68, 71 și 72 care 
vizează îndeplinirea obiectivelor specifice 
legate de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 

O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR și a FEGA la 
planul strategic PAC prevăzută în anexa IV 
și în anexa IX este rezervată pentru 
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îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

intervenții care vizează îndeplinirea 
obiectivelor specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f) din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Fără alocări ambițioase pentru programele ecologice există un risc major ca următoarea 
PAC să reprezinte un pas înapoi pentru protecția mediului și a climei. Pentru a evita acest 
risc și pentru a îndeplini angajamentele internaționale ale Europei, ar trebui să se 
stabilească un buget mare, de cel puțin 50% din totalul FEGA și FEADR, destinat 
fermierilor, pentru a-și schimba în mod voluntar sistemele agricole.

Amendamentul 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 70 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC și din plățile directe din 
FEGA prevăzute în anexele IV și IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, precum și a 
obiectivului legat de cerințele sociale 
prevăzute la litera (i) din respectivul 
articol. Statele membre pot alege 
proporția din FEADR și din plățile directe 
din FEGA utilizată pentru obiectivele 
menționate mai sus, cu condiția ca 
procentul total să fie de 70 %.

Fără a aduce atingere primului paragraf,
o proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX și de
50 % din contribuția totală FEGA la 
planul strategic PAC prevăzută în anexa 



AM\1172552RO.docxx 71/154 PE632.145v01-00

RO

IV este rezervată pentru intervenții care 
vizează îndeplinirea obiectivelor specifice 
legate de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) 
din prezentul regulament, constând 
exclusiv din măsurile prevăzute la 
articolele 28, 28a (nou), 65, 67 și 68 
alineatul (4) litera (a). Statele membre pot 
alege proporția din FEADR și din plățile 
directe din FEGA utilizată pentru 
obiectivele menționate mai sus, cu 
condiția ca procentul total să fie de 50 %.

Or. de

Justificare

Alocare de fonduri pentru mediu, natură, climă și aspecte sociale.

Amendamentul 1275
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 70 % din 
cuantumul total al contribuțiilor FEADR 
la planul strategic PAC și a plăților 
directe în cadrul FEGA, astfel cum se 
prevede în anexele VII și IX, este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f), precum 
și a obiectivului privind cerințele societale 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(i) din prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66. 
Statele membre pot alege proporția din 
FEADR și din plățile directe alocată 
obiectivelor menționate, cu condiția ca 
cuantumul total să fie de minimum 70 %.

Fără a aduce atingere alineatului 
precedent, o proporție minimă de 30 % din 
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contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

Or. en

Amendamentul 1276
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 40 % din 
contribuția totală a FEGA și FEADR la 
planul strategic PAC prevăzută în anexa IX 
este rezervată pentru intervenții care 
vizează îndeplinirea obiectivelor specifice 
legate de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) 
din prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66, 
precum și a tuturor acele măsuri de 
investiții, cu excepția celor calificate drept 
„neproductive”. Schemele în favoarea 
climei și a mediului înconjurător 
beneficiază cel puțin de bugetul prevăzut 
la articolul 28 alineatul (9). Măsurile 
considerate ca fiind eligibile pentru a-și 
aduce contribuția la obiectivele din 
domeniul mediului și al climei vor fi 
selectate de către un comitet, compus din 
autoritățile din domeniul agricol, de 
mediu și din experți în domeniul 
mediului. 

Or. es
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Amendamentul 1277
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66. Din 
acest cuantum, minimum 15 miliarde 
EUR sunt rezervate anual unor sisteme de 
biodiversitate direcționate și eficiente care 
să vizeze îndeplinirea obiectivului specific 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(f) din prezentul regulament. Statele 
membre alocă un procent minim de 2 % 
din bugetul fiecărui sistem pentru 
evaluarea științifică independentă a 
eficacității sale în îndeplinirea 
obiectivului declarat.

Or. en

Justificare

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
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annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Amendamentul 1278
Stefan Eck 

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu, climă și bunăstarea animalelor
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e), (f) și (i) din prezentul regulament, 
cu excepția intervențiilor bazate pe 
articolul 66. Primul paragraf nu se aplică 
regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR și FEGA la 
planul strategic PAC prevăzută în anexa 
VII și în anexa IX este rezervată pentru 
intervenții care vizează îndeplinirea 
obiectivelor specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f) și a obiectivului 
privind alimentele și sănătatea prevăzut la 
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articolul 6 alineatul (1) litera (i) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

Or. en

Justificare

Alocarea a cel puțin jumătate din bugetul total al PAC pentru măsurile de îndeplinire a 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i) este 
necesară pentru a se asigura faptul că PAC va promova în mod eficient bunurile publice 
esențiale, cum ar fi atenuarea schimbărilor climatice, gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, consolidarea biodiversității și abordarea provocărilor societale legate de 
sustenabilitatea sistemului alimentar și sănătate.

Amendamentul 1280
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e), (f), (h) și (i) 
sau la articolul 60 alineatul (1) litera (a) 
punctul (vi) și litera (d) din prezentul 
regulament, inclusiv intervenții bazate pe 
articolul 66.

Or. de

Justificare

În pilonul II ar trebui să existe un procent obligatoriu pentru fiecare stat membru, destinat 
măsurilor legate de agromediu, bunăstarea animalelor și zonele defavorizate.

Amendamentul 1281
Annie Schreijer-Pierik
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Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

30 % din contribuția totală a FEGA și o 
proporție minimă de 30 % din contribuția 
totală a FEADR la planul strategic PAC 
prevăzută în anexa IX este rezervată pentru 
intervenții care vizează îndeplinirea 
obiectivelor specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f) din prezentul 
regulament, cu excepția intervențiilor 
bazate pe articolul 66.

Or. en

Justificare

PAC actuală alocă 30 % din FEGA pentru înverzirea foarte birocratică a plăților directe și 
30 % din FEADR pentru angajamentele în materie de gestionare a mediului și a schimbărilor 
climatice. Articolul 87 presupune că 40 % din plățile directe și 100 % din angajamentele în 
materie de gestionare a mediului și a schimbărilor climatice sunt considerate drept sprijin 
pentru obiectivele în domeniul climei din cadrul Acordului de la Paris, care nu pot fi 
îndeplinite fără o țintă și pentru FEGA. Totuși, acest amendament ar trebui înțeles și se poate 
aplica numai împreună cu celelalte amendamente ale mele și cu recompensarea pozitivă a 
fermierilor, fără condiționalitatea excesivă din propunerea inițială a CE.

Amendamentul 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 40 % din 
contribuțiile totale ale FEGA și FEADR la 
planul strategic PAC prevăzută în anexa IX 
este rezervată pentru intervenții care 
vizează îndeplinirea obiectivelor specifice 
legate de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) 
din prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.
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Or. en

Amendamentul 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

Or. en

Justificare

Este important să se intensifice eforturile în ceea ce privește măsurile de mediu.

Amendamentul 1284
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.
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Or. en

Amendamentul 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru stabilește un 
cuantum minim rezervat pentru a 
contribui la obiectivul specific menționat 
la articolul 6 alineatul (1) litera (f). 
Acesta trebuie să fie calculat pe baza 
analizei SWOT și prin identificarea 
nevoilor legate de speciile și habitatele 
naturale prioritare abordate ca parte a 
cadrului de acțiune prioritară în 
conformitate cu Directiva 92/43/CEE și 
cu Directiva 2009/147/CE. Cuantumul 
respectiv este utilizat pentru măsurile 
descrise la articolele 65, 67 și 68 alineatul 
(4) litera (a) din prezentul regulament și 
pentru a utiliza sprijinul pentru proiectele 
strategice privind natura astfel cum sunt 
definite în [Regulamentul LIFE], în 
conformitate cu alineatul (7) al acestui 
articol.

Or. de

Justificare

Alocare de fonduri pentru mediu, natură, climă și afaceri sociale.

Amendamentul 1286
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 5 % din 
contribuția totală a FEGA la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa VII este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivului specific legat de 
siguranța alimentară și de bunăstarea 
animalelor prevăzut la articolul 6 
alineatul (1) litera (i).

Or. en

Amendamentul 1287
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1288
Susanne Melior

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice.

eliminat

Or. de

Justificare

Alocare de fonduri pentru mediu, natură, climă și afaceri sociale.
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Amendamentul 1289
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (b), (d), (e), (h), (f) și 
(j), din prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66;

Or. fr

Amendamentul 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de mediu, climă și bunăstarea animalelor, 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e), (f) și (ia) din prezentul 
regulament, cu excepția intervențiilor 
bazate pe articolul 66.

Or. en
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Justificare

În formularea și punerea în aplicare a PAC, UE și statele membre trebuie să țină pe deplin 
seama de cerințele privind bunăstarea animalelor, având în vedere că acestea sunt ființe 
sensibile (articolul 13 din TFUE). Aceasta ar trebui să includă rezervarea unei sume pentru 
cheltuieli destinate să contribuie la obiectivele legate de bunăstarea animalelor.

Amendamentul 1291
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de investițiile și de întreprinderile rurale 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (b), (d), (e), (h), (f) și (j), din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66;

Or. fr

Amendamentul 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. O proporție minimă de 5 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de bunăstarea animalelor prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (ia) din 
prezentul regulament, cu excepția 
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intervențiilor bazate pe articolul 66.

Or. en

Amendamentul 1293
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEGA la planul 
strategic PAC este rezervată pentru 
sprijinul redistributiv complementar 
pentru primele hectare, astfel cum este 
descris la articolul 26.

Or. en

Justificare

Pentru a direcționa sprijinul către fermele mici și mijlocii, 30% din contribuția FEGA ar 
trebui să fie rezervată redistribuirii.

Amendamentul 1294
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Alocările financiare indicative 
destinate schemelor pentru climă și mediu 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea 2 subsecțiunea 4 sunt de cel 
puțin 30 % din cuantumurile prevăzute în 
anexa VII.

Statele membre pot decide să transfere 
alocarea financiară menționată la primul 
paragraf spre alocarea statului membru 
pentru FEADR, în conformitate cu 
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articolul 90, cu condiția ca aceasta să fie 
utilizată în intervențiile FEADR care 
vizează îndeplinirea obiectivelor specifice 
legate de mediu, climă și cerințele 
societale menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i).

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un procentaj minim de cheltuieli pentru programele ecologice, 
pentru a asigura condiții de concurență echitabile și acțiuni comune de către toate statele 
membre.

Amendamentul 1295
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. O proporție minimă de 65 % din 
cuantumurile indicate în anexa VII, 
înainte de transferul prevăzut la articolele 
15 și 90, este alocată pentru sprijinul de 
bază pentru venit în scopul 
sustenabilității, prevăzut la titlul III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1.

Or. en

Amendamentul 1296
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. O proporție minimă de 50 % din 
contribuția totală a FEGA la planul 
strategic PAC este rezervată schemelor 
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pentru climă și mediu, astfel cum sunt 
descrise la articolul 28.

Or. en

Justificare

Pentru a ajuta fermierii să treacă la metode de producție mai ecologice și mai favorabile 
climei și pentru a îndeplini angajamentele Uniunii în materie de climă și mediu, cel puțin 
50 % din contribuția FEGA ar trebui alocată programelor ecologice.

Amendamentul 1297
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. O proporție minimă de 20 % din 
cuantumul prevăzut în anexa VII este 
rezervată schemelor menționate la 
articolul 28.

Or. en

Justificare

Cuantumul propus reprezintă suma minimă care ar trebui luată în considerare, împreună cu 
alte propuneri care vizează ca plățile directe să nu fie direct dăunătoare pentru mediu și 
climă și pentru a preveni subvențiile cu efecte negative, precum și împreună cu cele care 
vizează îmbunătățirea propunerii prezentate în ceea ce privește clima, mediul și bunăstarea 
animalelor. Altfel, nu există nicio obiecție ca atare față de propunerea de 50 % din partea 
raportorului alternativ al S&D.

Amendamentul 1298
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. O proporție maximă de 30 % din 
cuantumurile stabilite în anexa VII este 
alocată sprijinului de bază pentru venit în 
scopul sustenabilității, prevăzut la titlul 
III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 
1. Acest prag maxim scade la 0 % până în 
2027, pentru a permite redirecționarea 
fondurilor către măsuri mai specifice.

Or. en

Justificare

Sprijinul de bază pentru venit ar trebui eliminat treptat, pentru a permite o mai bună 
direcționare a banilor publici prin scheme de plăți bazate pe rezultate.

Amendamentul 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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 25 % din 
cuantumurile prevăzute în anexa VII.

Or. en

Amendamentul 1300
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocările financiare indicative pentru Alocările financiare indicative pentru 
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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.

intervenția sub formă de sprijin cuplat 
pentru venit menționate în titlul III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt 
limitate la maximum 13,5 % din 
cuantumurile prevăzute în anexa VII.

Or. es

Amendamentul 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat pentru venit a condus în trecut la condiții de concurență inechitabile în unele 
sectoare. Uniunea ar trebui să încurajeze în continuare o abordare PAC orientată spre piață 
și, prin urmare, ar trebui să reducă cuantumul maxim alocat sprijinului cuplat pentru venit.

Amendamentul 1302
Bas Eickhout

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 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Plățile cuplate nu ar trebui să depășească 10 % din cuantumurile stabilite în anexa VII.

Amendamentul 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1304
Francesc Gambús
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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 15 % din plafonul lor 
național anual prevăzut în anexa II la 
regulamentul respectiv, pot utiliza, în 
scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 
15 % 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.

Or. es

Amendamentul 1305
Paul Brannen

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 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 sau sprijinului pentru 
sistemele agrosilvice cu culturi intercalate 
sau silvopastorale, și ca sisteme certificate 
de arbori în afara pădurilor.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul la articolul 30.
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Amendamentul 1306
Angélique Delahaye

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 2 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 
care depășește procentajul de 10 % să fie 
alocată sprijinului pentru culturile 
oleoproteaginoase în temeiul titlului III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1.

Or. fr

Amendamentul 1307
Francesc Gambús

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 2,1 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 
care depășește procentajul de 13,5 % să fie 
alocată sprijinului pentru culturile proteice 
în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 
2 subsecțiunea 1.

Or. es

Amendamentul 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 3
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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 5 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 
care depășește procentajul de 25 % să fie 
alocată sprijinului pentru culturile proteice 
în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 
2 subsecțiunea 1. .

Or. en

Justificare

Intervențiile sub formă de sprijin cuplat pentru venit contribuie la stabilizarea sectoarelor 
vulnerabile, ajută fermierii să facă față efectelor negative cum ar fi volatilitatea pieței, 
schimbările climatice sau cerințele privind ocuparea forței de muncă. În pofida nivelului 
actual al sprijinului, unele sectoare nu ating o profitabilitate satisfăcătoare. Prin urmare, 
într-o măsură suficientă, intervenția sub formă de sprijin cuplat pentru venit este esențială 
pentru menținerea competitivității și sustenabilității acestor sectoare.

Amendamentul 1309
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru culturile 
oleoproteaginoase răspunde obiectivelor 
stabilite în Directiva privind energiile din 
surse regenerabile în ceea ce privește 
valorificarea coproduselor rezultate din 
aceste culturi în vederea obținerii 
biocombustibililor.

Or. fr

Amendamentul 1310
Francesc Gambús
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Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În vederea finanțării ajutorului la 
care se face referire la titlul III, capitolul 
II, secțiunea 2, subsecțiunea 1a, statele 
membre utilizează 15 % din suma care 
figurează la anexa VII. 

Or. es

Amendamentul 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Plățile acordate din primul pilon, 
inclusiv sprijinul cuplat, sunt limitate per 
hectar și beneficiar până la echivalentul 
dublului mediei plăților directe ale UE per 
hectar.

Or. en

Amendamentul 1312
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Alocările financiare indicative 
pentru programele ecologice menționate 
la articolul 28 sunt de cel puțin 30 % în 
2021 și 2022, 40 % în 2023 și 2024, 50 % 
în 2025 și 2026 și 60 % în 2027.

Or. en
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Amendamentul 1313
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Fondurile PAC nu sunt utilizate 
pentru a finanța sau a sprijini 
operațiunile de hrănire intensivă a 
animalelor.

Or. en

Amendamentul 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre pot decide să utilizeze o 
anumită pondere a alocării FEADR pentru 
a stimula sprijinirea și adoptarea pe o scară 
mai largă a proiectelor strategice integrate 
privind natura, definite în [Regulamentul 
LIFE], și pentru a finanța acțiuni în ceea ce 
privește mobilitatea transnațională în scop 
educațional în domeniul agriculturii și 
dezvoltării rurale, cu accent asupra tinerilor 
fermieri, în conformitate cu [Regulamentul 
Erasmus].

7. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre pot decide să utilizeze o 
anumită pondere a alocării FEADR pentru 
a stimula sprijinirea și adoptarea pe o scară 
mai largă a proiectelor strategice integrate 
privind natura, definite în [Regulamentul 
LIFE], și pentru a finanța acțiuni în ceea ce 
privește mobilitatea transnațională în scop 
educațional în domeniul agriculturii și 
dezvoltării rurale, cu accent asupra tinerilor 
fermieri, în conformitate cu [Regulamentul 
Erasmus], precum și asupra femeilor din 
zonele rurale.

Or. sv

Amendamentul 1315
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. O proporție minimă de 10 % din 
cuantumurile prevăzute în anexa VII este 
rezervată sprijinirii programelor 
voluntare pentru climă și mediu 
(„programe ecologice”) de la articolul 28.

Or. en

Amendamentul 1316
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de regulament
Articolul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87 eliminat

Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice

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

2. Contribuția la ținta pentru 
cheltuieli este estimată prin aplicarea 
unor ponderări specifice diferențiate pe 
baza contribuției (semnificative sau 
moderate) a sprijinului la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice. Respectivele ponderări sunt 
următoarele:

a) 40 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul sprijinului de bază pentru venit în 
scopul sustenabilității și din cadrul 
sprijinului complementar pentru venit, 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunile 2 și 3;



PE632.145v01-00 94/154 AM\1172552RO.docxx

RO

b) 100 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul schemelor pentru climă și mediu 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunea 4;

c) 100 % în cazul cheltuielilor 
aferente intervențiilor menționate la 
articolul 86 alineatul (2) primul paragraf;

d) 40 % în cazul cheltuielilor pentru 
constrângerile naturale sau pentru alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
menționate la articolul 66.

Or. pl

Justificare

Având în vedere ipoteza privind simplificarea viitoarei PAC, introducerea unor reglementări 
privind raportarea cheltuielilor pentru climă pare a fi nejustificată, având în vedere în 
special faptul că (în mod analog cu perioada de programare actuală) proiectul de regulament 
stabilește dispoziții pentru monitorizarea nivelurilor minime de cheltuieli pentru mediu și 
climă (cel puțin 30 % din fondurile de la pilonul 2). Prin urmare, introducerea unei urmăriri 
suplimentare a cheltuielilor legate de schimbările climatice pare nejustificată.

Amendamentul 1317
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 87 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice

Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice, de biodiversitate și 
de combaterea poluării difuze

Or. fr

Justificare

Înverzirea din cadrul bugetului european nu ar trebui să vizeze numai schimbările climatice, 
ci și biodiversitatea și combaterea poluării difuze, în acest sens fiind importantă, la fel ca în 
cazul tuturor politicilor europene, și monitorizarea contribuției PAC la îndeplinirea 
obiectivelor.
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Amendamentul 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 87 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice

Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice și de mediu

Or. en

Amendamentul 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 
contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările climatice 
utilizând o metodă simplă și comună. 
Comisia raportează în mod regulat cu 
privire la progresele înregistrate în ceea 
ce privește integrarea acțiunilor legate de 
schimbările climatice, inclusiv cu privire 
la cuantumul cheltuielilor. Constatările 
sunt prezentate cu ocazia reuniunii 
anuale de evaluare, astfel cum se prevede
la articolul 122.

Or. en

Amendamentul 1320
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să efectueze o evaluare utilizând o metodă adecvată, care se referă la 
cheltuielile legate de schimbările climatice și de mediu, în general.

Amendamentul 1322
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 



AM\1172552RO.docxx 97/154 PE632.145v01-00

RO

contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările climatice 
utilizând o metodă simplă și comună.

contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările climatice 
utilizând o metodă simplă, precisă, bazată 
pe dovezi și comună.

Or. en

Justificare

Acest lucru trebuie făcut cât mai exact posibil pentru a garanta o bună utilizare a fondurilor 
UE. PAC ar trebui să plătească pentru rezultate, nu pentru vorbe goale.

Amendamentul 1323
Estefanía Torres Martínez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Metodologia pentru cheltuielile 
legate de climă trebuie să țină cont de 
reducerea emisiilor și de creșterea 
sechestrării carbonului, preconizată ca 
urmare a măsurilor cuprinse în planurile 
strategice ale statelor membre, iar aceasta 
trebuie dezvoltată prin consultare cu 
Agenția Europeană de Mediu și cu statele 
membre.

Or. es

Amendamentul 1324
Estefanía Torres Martínez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Metodologia pentru cheltuielile 
din domeniul mediului trebuie să țină 
cont de îmbunătățirea efectelor 
agriculturii asupra naturii, care se speră 
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că va avea loc ca urmare a măsurilor 
cuprinse în planurile strategice ale 
statelor membre, iar aceasta trebuie 
dezvoltată în urma consultărilor cu 
Agenția Europeană de Mediu și cu statele 
membre.

Or. es

Amendamentul 1325
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Contribuția la ținta pentru 
cheltuieli este estimată prin aplicarea 
unor ponderări specifice diferențiate pe 
baza contribuției (semnificative sau 
moderate) a sprijinului la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice. Respectivele ponderări sunt 
următoarele:

eliminat

(a) 40 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul sprijinului de bază pentru venit în 
scopul sustenabilității și din cadrul 
sprijinului complementar pentru venit, 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunile 2 și 3;

(b) 100 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul schemelor pentru climă și mediu 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunea 4;

(c) 100 % în cazul cheltuielilor 
aferente intervențiilor menționate la 
articolul 86 alineatul (2) primul paragraf;

(d) 40 % în cazul cheltuielilor pentru 
constrângerile naturale sau pentru alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
menționate la articolul 66.

Or. es
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Amendamentul 1326
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Contribuția la ținta pentru 
cheltuieli este estimată prin aplicarea 
unor ponderări specifice diferențiate pe 
baza contribuției (semnificative sau 
moderate) a sprijinului la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice. Respectivele ponderări sunt 
următoarele:

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

Pe baza acestor studii, Comisia propune o 
metodologie de urmărire, asigurându-se 
că: 

(a) numai cheltuielile alocate activităților 
care contribuie în mod semnificativ la 
reducerea și sechestrarea emisiilor sunt 
considerate cheltuieli legate de 
schimbările climatice; 

(b) procentul fiecărei cheltuieli 
considerate a fi legată de schimbările 
climatice este proporțional cu impactul 
pozitiv efectiv al activității asupra 
emisiilor de GES sau a sechestrării 
acestora; 

(c) cheltuielile alocate activităților care au 
un impact negativ asupra emisiilor de 
GES și asupra sechestrării GES sunt 
deduse din totalul cheltuielilor legate de 
climă, utilizând o metodologie similară. 

Or. en

Justificare

În raportul său referitor la propunerile Comisiei privind PAC, Curtea de Conturi Europeană 
a afirmat că contribuția estimată a PAC la obiectivele legate de schimbările climatice este 
„nerealistă”. Această contribuție trebuie să fie calculată pentru fiecare intervenție în parte, pe 
baza impactului real al activităților, și măsurată prin studii științifice evaluate inter pares. 
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Estimările ponderate, astfel cum sunt propuse de Comisie, riscă să reducă ambiția globală a 
Uniunii în ceea ce privește clima, deoarece nu se poate verifica dacă diferitele cheltuieli au 
vreun impact efectiv asupra climei.

Amendamentul 1327
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Contribuția la ținta pentru cheltuieli 
este estimată prin aplicarea unor ponderări 
specifice diferențiate pe baza contribuției 
(semnificative sau moderate) a sprijinului 
la îndeplinirea obiectivelor legate de 
schimbările climatice. Respectivele 
ponderări sunt următoarele:

2. Contribuția la ținta pentru cheltuieli 
este estimată prin aplicarea unor ponderări 
specifice diferențiate pe baza contribuției 
(semnificative sau moderate) a sprijinului 
la îndeplinirea obiectivelor legate de 
schimbările climatice, de biodiversitate și 
de combaterea poluării difuze. 
Respectivele ponderări sunt următoarele:

Or. fr

Amendamentul 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Contribuția la ținta pentru cheltuieli 
este estimată prin aplicarea unor ponderări 
specifice diferențiate pe baza contribuției 
(semnificative sau moderate) a sprijinului 
la îndeplinirea obiectivelor legate de 
schimbările climatice. Respectivele 
ponderări sunt următoarele:

2. Contribuția la ținta pentru cheltuieli 
este estimată prin aplicarea unor ponderări 
specifice diferențiate pe baza contribuției 
(semnificative sau moderate) a sprijinului 
la îndeplinirea obiectivelor legate de 
schimbările climatice și este completată de 
sistemul de indicatori climatici al Uniunii. 
Respectivele ponderări sunt următoarele:

Or. en

Amendamentul 1329
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 40 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul sprijinului de bază pentru venit în 
scopul sustenabilității și din cadrul 
sprijinului complementar pentru venit, 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunile 2 și 3;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1330
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 100 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul schemelor pentru climă și mediu 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunea 4;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1331
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 100 % în cazul cheltuielilor 
aferente intervențiilor menționate la 
articolul 86 alineatul (2) primul paragraf;

eliminat

Or. en



PE632.145v01-00 102/154 AM\1172552RO.docxx

RO

Amendamentul 1332
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 100 % în cazul cheltuielilor 
aferente intervențiilor menționate la
articolul 86 alineatul (2) primul paragraf;

(c) 100 % în cazul cheltuielilor 
aferente intervențiilor menționate la
articolele 65 și 67;

Or. en

Amendamentul 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 100 % în cazul cheltuielilor de 
sprijin pentru culturile proteice în 
conformitate cu titlul III capitolul II 
secțiunea 2 subsecțiunea 1;

Or. en

Amendamentul 1334
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 40 % în cazul cheltuielilor pentru 
constrângerile naturale sau pentru alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
menționate la articolul 66.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1335
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 40 % în cazul cheltuielilor pentru 
constrângerile naturale sau pentru alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
menționate la articolul 66.

(d) 60 % în cazul cheltuielilor pentru 
constrângerile naturale sau pentru alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
menționate la articolul 66.

Or. en

Amendamentul 1336
Stefan Eck

Propunere de regulament
Articolul 87 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87a

Urmărirea cheltuielilor legate de 
bunăstarea animalelor 

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 
contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivului legat de bunăstarea 
animalelor, utilizând o metodă simplă și 
comună. 

2. Contribuția la ținta pentru cheltuieli 
este estimată prin aplicarea unor 
ponderări specifice diferențiate pe baza 
contribuției (semnificative sau moderate) 
a sprijinului la îndeplinirea obiectivului 
legat de bunăstarea animalelor. 

Ponderea este determinată în funcție de 
următorul criteriu: (a) 100 % în cazul 
cheltuielilor aferente intervențiilor 
menționate la articolul 86 alineatul (3); 
(b) 30 % în cazul cheltuielilor din cadrul 
schemelor pentru climă și mediu 
menționate în titlul III capitolul II 
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secțiunea II subsecțiunea 4. 

Or. en

Amendamentul 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre prevăd o alocare financiară 
indicativă pentru fiecare intervenție. În 
cazul fiecărei intervenții, multiplicarea 
cuantumului unitar planificat, fără 
aplicarea procentajului de variație 
menționat la articolul 89, și realizările 
planificate sunt egale cu această alocare 
financiară indicativă.

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre prevăd o alocare financiară 
indicativă pentru fiecare intervenție, în 
concordanță cu articolul 28 alineatul (1) 
și cu articolul 86 alineatul (2). În cazul 
fiecărei intervenții, multiplicarea 
cuantumului unitar planificat, fără 
aplicarea procentajului de variație 
menționat la articolul 89, și realizările 
planificate sunt egale cu această alocare 
financiară indicativă.

Or. en

Amendamentul 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) plăți directe decuplate și sprijin 
cuplat pentru venit, menționate în titlul III 
capitolul II;

(a) plăți directe decuplate, cu excepția 
schemelor pentru climă și mediu 
prevăzute la articolul 28, și sprijin cuplat 
pentru venit, menționate în titlul III 
capitolul II;

Or. en
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Amendamentul 1339
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la 15 % din alocarea statului 
membru pentru plăți directe prevăzută în 
anexa IV după deducerea alocărilor pentru 
bumbac prevăzute în anexa VI pentru anii 
calendaristici 2021-2026 către alocarea 
statului membru pentru FEADR pentru 
exercițiile financiare 2022-2027 sau

(a) până la 20 % din alocarea statului 
membru pentru plăți directe prevăzută în 
anexa IV după deducerea alocărilor pentru 
bumbac prevăzute în anexa VI pentru anii 
calendaristici 2021-2026 către alocarea 
statului membru pentru FEADR pentru 
exercițiile financiare 2022-2027 sau

Or. en

Justificare

Plățile din FEADR sunt în general mai bine orientate către realizarea obiectivelor decât 
plățile din FEGA. Pentru a asigura că PAC își atinge obiectivele, alocările ar trebui să poată 
fi transferate numai spre alocările FEADR mai orientate spre rezultate.

Amendamentul 1340
Karl-Heinz Florenz

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1341
Bas Eickhout
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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.

eliminat

Or. en

Justificare

Plățile din FEADR sunt în general mai bine orientate către realizarea obiectivelor decât 
plățile din FEGA. Pentru a asigura că PAC își atinge obiectivele, alocările ar trebui să poată 
fi transferate numai spre alocările FEADR mai orientate spre rezultate.

Amendamentul 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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.

eliminat

Or. de

Justificare

Sprijin pentru mediu și climă în cadrul pilonului II.

Amendamentul 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries
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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 15 % din alocarea statului 
membru pentru FEADR pentru exercițiile 
financiare 2022-2027 către alocarea 
statului membru aferentă schemelor 
pentru climă și mediu, prevăzută la 
articolul 28.

Or. en

Amendamentul 1344
Jadwiga Wiśniewska

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 25 % 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. pl

Justificare

Obținerea de rezultate ca urmare a implementării noului model de punere în aplicare implică 
o flexibilitate suficientă pentru statele membre.

Amendamentul 1345
Christophe Hansen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 15 % din alocarea statului (b) până la 20 % din alocarea statului 
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membru pentru FEADR pentru exercițiile 
financiare 2022-2027 către alocarea 
statului membru pentru plăți directe 
prevăzută în anexa IV pentru anii 
calendaristici 2021-2026.

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 1346
Susanne Melior

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajul transferului dinspre alocarea 
statului membru pentru plăți directe spre 
alocarea pentru FEADR menționat la 
primul paragraf poate fi majorat:

eliminat

(a) cu până la 15 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

(b) cu până la 2 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă în conformitate cu 
articolul 86 alineatul (4) litera (b).

Or. de

Amendamentul 1347
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu până la 15 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 

(a) cu până la 30 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 
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majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

Or. en

Amendamentul 1348
Susanne Melior

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Procentajul transferului dinspre 
alocarea statului membru pentru plăți 
directe spre alocarea pentru FEADR 
menționat la primul paragraf poate fi 
majorat:

(a) cu până la 50 puncte procentuale, cu 
condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate 
de mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

(a) cu până la 2 puncte procentuale, cu 
condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă în conformitate cu 
articolul 86 alineatul (4) litera (b).

Or. de

Justificare

Sprijin pentru mediu și climă în cadrul pilonului II.

Amendamentul 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează planuri 
strategice PAC în conformitate cu 
prezentul regulament pentru a implementa 
sprijinul din partea Uniunii finanțat din 
FEGA și FEADR în scopul îndeplinirii 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

Statele membre elaborează planuri 
strategice PAC în conformitate cu 
prezentul regulament și, în special, cu 
articolul 4 din prezentul regulament 
pentru a implementa sprijinul din partea 
Uniunii finanțat din FEGA și FEADR în 
scopul îndeplinirii obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6.

Or. de

Amendamentul 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre au responsabilitatea de a 
transmite Comisiei strategiile lor de 
intervenție prevăzute la articolul 95 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 97 din 
prezentul regulament, iar Comisia 
transformă respectivele strategii de 
intervenție într-o listă a UE.

Or. de

Amendamentul 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza analizei SWOT menționate la 
articolul 103 alineatul (2) și a unei evaluări 
a nevoilor, menționate la articolul 96, 

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

statele membre stabilesc, în propriile 
planuri strategice PAC, o strategie de 
intervenție în conformitate cu articolul 97, 
în care sunt stabilite ținte cantitative și 
obiective de etapă în vederea îndeplinirii 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Țintele sunt definite pe baza unui set 
comun de indicatori de rezultat și de 
impact prevăzut în anexa I.

Or. en

Amendamentul 1352
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare plan strategic PAC vizează 
perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 

Fiecare plan strategic PAC intră în vigoare 
la doi ani după intrarea în vigoare a 



PE632.145v01-00 112/154 AM\1172552RO.docxx

RO

2027. acestei reforme.

Or. de

Amendamentul 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că strategiile de 
intervenție elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul 95 alineatul (1) 
litera (b) din prezentul regulament sunt 
luate în considerare în lista UE. 

Or. de

Amendamentul 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că lista UE este 
coerentă și se bazează pe strategiile de 
intervenție prezentate de statele membre 
în conformitate cu articolul 95 alineatul 
(1) litera (b) cu scopul de a atinge 
obiectivele relevante ale prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propunere de regulament
Articolul 92 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un nivel sporit de ambiție în ceea ce 
privește obiectivele în materie de mediu și
climă

Un nivel sporit de ambiție în ceea ce 
privește obiectivele în materie de mediu, de
climă și de bunăstare a animalelor

Or. sv

Amendamentul 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. În planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
alocă un procent general sporit din buget 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice 
în materie de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), față de procentul general din buget 
alocat pentru îndeplinirea obiectivului 
prevăzut la articolul 110 alineatul (2) 
primul paragraf litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 prin intermediul 
sprijinului din cadrul FEGA și FEADR în 
perioada 2014-2020. Statele membre fac 
următoarele comparații pentru procentele 
din fonduri alocate măsurilor individuale:

(a) măsurile prevăzute la articolul 28 din 
prezentul regulament sunt comparate cu 
cele prevăzute la articolul 43 din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(b) intervențiile în temeiul articolelor 65, 
67 și 68 alineatul (4) litera (a) sunt 
comparate cu cele în temeiul articolelor 
17 litera (d), 21-23, 25 și 34 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Or. de
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Justificare

Alocare de fonduri pentru mediu și climă.

Amendamentul 1358
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020. Plățile pentru conversia și 
întreținerea ecologică din planurile 
strategice PAC prevăzute la articolele 28 
și 65 din prezentul regulament depășesc 
totalul plăților efectuate înainte de anul 
2021 în cadrul dezvoltării rurale pentru 
fermierii care se ocupă cu agricultura 
ecologică, calculate ca medie anuală, 
utilizând prețuri constante.

Or. en

Amendamentul 1359
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă, la nivelul Uniunii, o 
contribuție generală sporită la îndeplinirea 
obiectivelor specifice în materie de mediu 
și climă prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) literele (d), (e) și (f), față de contribuția 
generală adusă la îndeplinirea obiectivului 
prevăzut la articolul 110 alineatul (2) 
primul paragraf litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 prin intermediul 
sprijinului din cadrul FEGA și FEADR în 
perioada 2014-2020 și, de asemenea, 
urmăresc să asigure condiții de 
concurență echitabile între fermierii din 
diferite state membre.

Or. en

Amendamentul 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu, climă și 
bunăstare a animalelor prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) 
și (ia), față de contribuția generală adusă la 
îndeplinirea obiectivului prevăzut la 
articolul 110 alineatul (2) primul paragraf 
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013 prin intermediul sprijinului din 
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2014-2020. cadrul FEGA și FEADR în perioada 2014-
2020.

Or. en

Justificare

Ultimul Eurobarometru special privind bunăstarea animalelor (nr. 442) a arătat că 82 % 
dintre cetățenii UE cred că bunăstarea animalelor de fermă trebuie protejată mai bine. 
Ambiția sporită în acest domeniu pare adecvată și necesară.

Amendamentul 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu, de climă și 
de bunăstare a animalelor prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) 
și (ia), față de contribuția generală adusă la 
îndeplinirea obiectivului prevăzut la 
articolul 110 alineatul (2) primul paragraf 
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013 prin intermediul sprijinului din 
cadrul FEGA și FEADR în perioada 2014-
2020.

Or. sv

Justificare

Cel mai recent sondaj Eurobarometru a arătat că 82 % dintre cetățenii UE consideră că 
nivelul de bunăstare a animalelor de fermă ar trebui să crească. Prin urmare, un nivel mai 
ridicat de ambiție în cadrul PAC care să corespundă acestei realități este rezonabil.
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Amendamentul 1362
Merja Kyllönen

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre aduc
o contribuție generală sporită la 
îndeplinirea obiectivelor specifice în 
materie de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), față de contribuția generală adusă la 
îndeplinirea obiectivului prevăzut la 
articolul 110 alineatul (2) primul paragraf 
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013 prin intermediul sprijinului din 
cadrul FEGA și FEADR în perioada 2014-
2020.

Or. en

Amendamentul 1363
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre aduc
o contribuție generală sporită la 
îndeplinirea obiectivelor specifice în 
materie de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), față de contribuția generală adusă la 
îndeplinirea obiectivului prevăzut la 
articolul 110 alineatul (2) primul paragraf 
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013 prin intermediul sprijinului din 
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din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

cadrul FEGA și FEADR în perioada 2014-
2020.

Or. en

Justificare

Planurile strategice PAC ar trebui să sporească ambiția și, din moment ce plățile urmează a 
fi bazate pe rezultate, planurile ar trebui dezvoltate astfel încât să se asigure o îmbunătățire 
reală - nu doar să vizeze îmbunătățiri.

Amendamentul 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre aduc
o contribuție generală sporită la 
îndeplinirea obiectivelor specifice în 
materie de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), față de contribuția generală adusă la 
îndeplinirea obiectivului prevăzut la 
articolul 110 alineatul (2) primul paragraf 
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013 prin intermediul sprijinului din 
cadrul FEGA și FEADR în perioada 2014-
2020.

Or. en

Amendamentul 1365
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Plățile pentru conversia și 
întreținerea ecologică din planurile 
strategice PAC prevăzute la articolele 28 
și 65 din prezentul regulament depășesc 
totalul plăților efectuate înainte de anul 
2021 în cadrul dezvoltării rurale pentru 
fermierii care se ocupă cu agricultura 
ecologică, calculate ca medie anuală, 
utilizând prețuri constante.

Or. en

Justificare

Agricultura ecologică este o modalitate importantă de a atinge obiectivele de mediu și 
societale. În același timp, în mai multe țări, sprijinul acordat acestui sector a fost limitat și 
riscă să fie redus și mai mult pe viitor. Prin urmare, este important să se includă o cerință de 
a împiedica regresul în ceea ce privește ambiția legată de tranziția către agricultura 
ecologică.

Amendamentul 1366
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b). După caz, statele membre pot 
lua măsuri specifice pentru atingerea 
țintelor stabilite la articolul 91. Nu este 
necesar ca aceste măsuri să reprezinte o 
continuare directă a măsurilor existente. 
Abaterile minore de la un an la altul pot fi 
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tolerate, cu condiția ca progresele 
realizate în vederea atingerii țintelor 
perioadei de planificare strategică de la 1 
ianuarie 2021 la 31 decembrie 2027 să 
poată fi respectate.

Or. en

Amendamentul 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1), 
inclusiv modul în care intenționează să se 
asigure că obiectivele stabilite pe baza 
indicatorilor menționați la articolul 91 
alineatul (1) constituie o îmbunătățire a 
situației actuale. Respectiva explicație se 
bazează pe informații relevante precum 
elementele menționate la articolul 95 
alineatul (1) literele (a)-(f) și la articolul 95 
alineatul (2) literele (a) și (b).

Or. de

Justificare

Alocare de fonduri pentru mediu și climă.

Amendamentul 1368
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică impactul climatic 
și asupra mediului pe care acestea doresc 
să-l atingă până în 2027, pe baza 
obiectivelor prevăzute și a indicatorilor de 
impact pertinenți stabiliți la anexa I. De 
asemenea, acestea explică modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

Or. es

Amendamentul 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică obiectivele legate 
de mediu și climă pe care își propun să le 
atingă în perioada 2021-2027, pe baza 
țintelor pentru indicatorii de impact 
relevanți prevăzuți în anexa I, precum și
modul în care intenționează să aducă 
această contribuție generală sporită 
prevăzută la alineatul (1). Respectiva 
explicație se bazează pe informații 
relevante precum elementele menționate la 
articolul 95 alineatul (1) literele (a)-(f) și la 
articolul 95 alineatul (2) litera (b).

Or. en
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Justificare

Pentru a evalua ambiția în ceea ce privește mediul și clima, statele membre ar trebui să 
utilizeze indicatorii de impact și țintele aferente pe care le-au stabilit.

Amendamentul 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza celor mai 
recente și fiabile informații, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

Or. en

Amendamentul 1371
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 92 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 92a

Obiectivul regional minim în zonele care 
se confruntă cu constrângeri naturale sau 

cu alte constrângeri specifice anumitor 
zone, investiții în ferme și tineri

1. Statele membre care, în perioada 2014-
2020, au optat pentru programe regionale 
de dezvoltare rurală, în conformitate cu 
dispozițiile titlului II, capitolul I din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, prin 
planurile lor strategice PAC și, concret, 
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prin elementele strategiei de intervenție în 
domeniul dezvoltării rurale prevăzute la 
articolele 66, 68 și 69, trebuie să 
contribuie cel puțin la aceleași obiective și 
cu un ajutor având același cuantum în 
fiecare dintre regiunilor lor, în ceea ce 
privește regiunile care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice, la investiții în 
ferme și la instalarea tinerilor fermieri.

2. Planurile strategice PAC ale statelor 
membre cărora li se aplică alineatul (1) 
anterior trebuie să aplice mutatis 
mutandis un sistem de indicatori și 
evaluarea acestora prevăzute la articolul 
7a, în fiecare dintre regiunile lor, precum 
și conținutul planului strategic PAC, dacă 
este cazul.

Or. es

Amendamentul 1372
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă există elemente ale planului 
strategic PAC care sunt stabilite la nivel 
regional, statul membru asigură coerența 
și consecvența lor cu elementele planului 
strategic PAC stabilite la nivel național.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1373
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă există elemente ale planului strategic 
PAC care sunt stabilite la nivel regional, 
statul membru asigură coerența și 
consecvența lor cu elementele planului 
strategic PAC stabilite la nivel național.

Dacă există elemente ale planului strategic 
PAC care sunt stabilite la nivel regional, 
statul membru asigură coerența și 
consecvența acestor elemente ale 
dezvoltării rurale cu elementele planului 
strategic PAC stabilite la nivel național.

Or. it

Amendamentul 1374
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilesc planuri strategice la nivel 
regional și fiecare stat membru se asigură 
că planurile strategice regionale sunt 
coerente cu obiectivele și cu indicatorii 
planului strategic PAC stabilit la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre fac publice 
planurile strategice PAC și anexele 
aferente, atât în etapa de proiect, cât și 
după aprobarea acestora, pentru a 
permite o dezbatere publică în cunoștință 
de cauză. Statele membre consultă 
partenerii cu privire la modalitățile de
publicare a planurilor strategice PAC și a 
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documentației aferente.

Or. en

Justificare

Fermierii, societatea civilă și mass-media trebuie să aibă acces la planurile strategice PAC, 
inclusiv la proiectele și versiunile finale, pentru a permite o dezbatere democratică cu privire 
la aspectele esențiale pentru viețile oamenilor, adică modul în care sunt cultivate alimentele 
noastre. „Abordarea bazată pe rezultate” a noului model de performanță necesită o 
participare mai mare a cetățenilor pentru a funcționa cu succes, deoarece conformarea 
legală a fost retrogradată și contează doar „rezultatele de pe teren”. Este important să se 
stabilească cerințe minime în materie de transparență pentru Uniune în ansamblul său, 
deoarece acestea diferă în prezent în mod considerabil în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre fac publice 
planurile strategice PAC și anexele 
aferente, atât în etapa de proiect, cât și 
după aprobarea acestora, pentru a 
permite o dezbatere publică în cunoștință 
de cauză. Statele membre consultă 
partenerii cu privire la modalitățile de 
publicare a planurilor strategice PAC și a 
documentației aferente.

Or. en

Amendamentul 1377
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre fac publice 
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planurile strategice PAC și anexele 
aferente, atât în etapa de proiect, cât și 
după aprobarea acestora, pentru a 
permite o dezbatere publică în cunoștință 
de cauză. Statele membre consultă 
partenerii cu privire la modalitățile de 
publicare a planurilor strategice PAC și a 
documentației aferente.

Or. en

Justificare

Fermierii, societatea civilă și mass-media trebuie să aibă acces la planurile strategice PAC, 
inclusiv la proiectele și versiunile finale, pentru a permite o dezbatere democratică cu privire 
la aspectele esențiale pentru viețile oamenilor, adică modul în care sunt cultivate alimentele 
noastre. „Abordarea bazată pe rezultate” a noului model de performanță necesită o 
participare mai mare a cetățenilor pentru a funcționa cu succes, deoarece conformarea 
legală a fost retrogradată și contează doar „rezultatele de pe teren”. Este important să se 
stabilească cerințe minime în materie de transparență pentru Uniune în ansamblul său, 
deoarece acestea diferă în prezent în mod considerabil în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre își publică 
planurile strategice PAC și anexele 
aferente atât în stadiu de proiect, cât și 
după aprobare pentru a asigura 
posibilitatea unei dezbateri publice 
informate.

Or. sv

Justificare

Fermierii, societatea civilă și mass-media trebuie să aibă acces la planurile strategice PAC 
ale statelor membre, inclusiv la proiectele acestor planuri strategice, pentru a permite 
publicului să participe la o dezbatere deschisă cu privire la aspectele care sunt esențiale 
pentru viața oamenilor, și anume modul în care sunt produse alimentele noastre.
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Amendamentul 1379
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul din fiecare stat 
membru care răspunde de elaborarea 
planului strategic PAC se asigură că 
autoritățile competente în domeniul 
mediului și al climei sunt implicate efectiv 
în elaborarea aspectelor legate de mediu 
și climă ale planului.

eliminat

Or. pl

Justificare

Planurile strategice trebuie să facă obiectul unei ample consultări cu partenerii relevanți. 
Astfel, nu este necesar să se creeze dispoziții specifice care să reglementeze chestiunile legate 
de asigurarea participării efective a autorităților competente în materie de mediu și de climă 
la dezvoltarea aspectelor din plan legate de mediu și climă.

Amendamentul 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate efectiv în elaborarea 
aspectelor legate de mediu și climă ale 
planului.

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate pe deplin în 
elaborarea fiecărui element al planului și, 
în special, că au o responsabilitate 
comună în ceea ce privește aspectele
legate de mediu și climă ale planului, 
inclusiv în ceea ce privește stabilirea 
obiectivelor legate de mediu pe baza 
indicatorilor de rezultat și de impact 
prevăzuți la articolele 28, 28a (nou) și 65-
67.
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Or. de

Justificare

Integrarea efectivă a aspectelor legate de mediu și de climă.

Amendamentul 1381
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate efectiv în elaborarea 
aspectelor legate de mediu și climă ale 
planului.

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate pe deplin în 
elaborarea planului și sunt responsabile în 
solidar în ceea ce privește aspectele legate 
de mediu și climă ale planului.

Or. en

Amendamentul 1382
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate efectiv în elaborarea 
aspectelor legate de mediu și climă ale 
planului.

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei, precum și părțile interesate sunt 
consultate înainte de elaborarea aspectelor 
legate de mediu și climă ale planului.

Or. en
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Amendamentul 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate efectiv în elaborarea 
aspectelor legate de mediu și climă ale 
planului.

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate efectiv și în mod 
incluziv în elaborarea aspectelor legate de 
mediu și climă ale planului.

Or. en

Amendamentul 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului și al 
climei sunt implicate efectiv în elaborarea 
aspectelor legate de mediu și climă ale 
planului.

2. Organismul din fiecare stat membru 
care răspunde de elaborarea planului 
strategic PAC se asigură că autoritățile 
competente în domeniul mediului, al climei 
și al sănătății sunt implicate efectiv în 
elaborarea aspectelor legate de mediu și 
climă ale planului.

Or. en

Amendamentul 1385
Paul Brannen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partenerii economici și sociali; (b) partenerii economici, din domeniul 
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protecției mediului și sociali, inclusiv 
oameni de știință;

Or. en

Amendamentul 1386
Nessa Childers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partenerii economici și sociali; (b) partenerii din domeniul protecției 
mediului, economici și sociali, inclusiv 
oameni de știință;

Or. en

Amendamentul 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partenerii economici și sociali; (b) partenerii din domeniul protecției 
mediului, economici și sociali;

Or. en

Amendamentul 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) parteneri economici și sociali; (b) parteneri din domeniul mediului, 
economici și sociali;
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Or. de

Justificare

Integrarea efectivă a aspectelor legate de mediu și de climă.

Amendamentul 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partenerii economici și sociali; (b) partenerii economici, din domeniul 
protecției mediului și sociali;

Or. en

Justificare

O participare efectivă a părților interesate și a partenerilor din domeniul protecției mediului 
va fi necesară pentru a se asigura o punere în aplicare adecvată.

Amendamentul 1390
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) organisme relevante care reprezintă 
partenerii din domeniul protecției 
mediului și alte părți ale societății civile, 
în special acelea ale căror activități sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 din prezenta propunere, 
precum și organismele responsabile cu 
promovarea incluziunii sociale, a 
drepturilor fundamentale, a drepturilor 
persoanelor cu handicap, a egalității de 
gen și a nediscriminării.
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Or. en

Justificare

Grupurile societății civile care trebuie consultate sunt cele legate de cele nouă obiective de la 
articolul 6, inclusiv reprezentanții fermierilor, organizațiile care activează în domeniul 
protecției mediului și al biodiversității, alimentației și sănătății etc. În acest caz, ar fi util să 
se facă o trimitere explicită la articolul 6.

Amendamentul 1391
Nessa Childers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) organisme relevante care reprezintă
interesele neeconomice ale societății 
civile, în special ONG-urile de mediu, și 
organismele responsabile cu promovarea 
incluziunii sociale, a drepturilor 
fundamentale, a egalității de gen și a 
nediscriminării.

Or. en

Amendamentul 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) organisme relevante care reprezintă 
obiectivele necomerciale ale societății 
civile și, după caz, organismele 
responsabile cu promovarea incluziunii 
sociale, a drepturilor fundamentale, a 
egalității de gen și a nediscriminării.

Or. de
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Amendamentul 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1394
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) grupuri de acțiune locală sau alte 
agenții de dezvoltare subregionale care 
pot utiliza fonduri în cadrul intervenției 
LEADER.

Or. en

Amendamentul 1395
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Statele membre implică partenerii 
respectivi pe picior de egalitate în 
elaborarea și în punerea în aplicare a
planurilor strategice PAC, în special în 
stabilirea modalităților de evaluare a 
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necesităților. Statele membre implică, de 
asemenea, toți partenerii în deciziile 
privind calendarul și etapele procedurale 
necesare pentru elaborarea planurilor 
strategice PAC, asigurându-se că este 
rezervat suficient timp pentru coordonare 
și dezbaterea între diferiții actori 
implicați. Organizarea și implementarea 
parteneriatului se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 240/2014 al Comisiei. 

Or. en

Justificare

Partenerii trebuie să ia decizii colective privind calendarul și procedurile de pregătire a 
planurilor strategice PAC, deoarece modul în care este organizat acest proces este esențial 
pentru a permite tuturor entităților să participe în mod efectiv. Normele prevăzute în 
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei privind Codul european de conduită 
referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene oferă în 
prezent mult mai multe detalii decât prezentul regulament, care trebuie consolidat.

Amendamentul 1396
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Fiecare dintre partenerii de la litera (b) 
este reprezentat într-o proporție egală și 
se asigură o reprezentare echilibrată între 
literele (b) și (c).

Statele membre implică partenerii 
respectivi pe toată durata elaborării și a 
punerii în aplicare a planurilor strategice 
PAC, inclusiv prin participarea la 
comitetele de monitorizare în 
conformitate cu articolul 111 și asigură 
distribuirea în timp util a tuturor 
documentelor și alocarea unor resurse 
suficiente pentru coordonarea și 
facilitarea dezbaterii între părțile 
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interesate.

Or. en

Amendamentul 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Toți partenerii enumerați la litera (b) sunt 
reprezentați în mod egal și se asigură o 
distribuție echilibrată între literele (b) și 
(c). Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea și în 
implementarea planurilor strategice PAC, 
inclusiv participarea la comitetele de 
monitorizare menționate la articolul 111.

Or. de

Justificare

Integrarea efectivă a aspectelor legate de mediu și de climă.

Amendamentul 1398
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Statele membre implică partenerii 
respectivi pe toată durata elaborării și a 
punerii în aplicare a planurilor strategice 
PAC, inclusiv prin participarea la 
comitetele de monitorizare în 
conformitate cu articolul 111.

Organizarea și implementarea 
parteneriatului se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
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(UE) nr. 240/2014 al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Statele membre implică partenerii 
respectivi în elaborarea și punerea în 
aplicare a planurilor strategice PAC.

Or. en

Justificare

Multe probleme apar în timpul etapei de punere în aplicare, așadar, ar trebui să existe o 
trimitere la principiul parteneriatului și în această etapă.

Amendamentul 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizarea și implementarea 
parteneriatului se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 240/2014 al Comisiei.

Or. de

Justificare

Formularea de la articolul 6 din regulamentul privind parteneriatul, cu referire la Codul 
european de conduită privind parteneriatul este introdusă pentru a îmbunătăți accesul 
participanților la procesul de planificare a programului PAC.
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Amendamentul 1401
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește un punct de contact 
pentru parteneri, pentru a asigura accesul 
direct al acestora la Comisie.

Or. en

Amendamentul 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre asigură buna 
gestiune financiară și utilizarea eficace și 
eficientă a resurselor UE. Ele previn orice 
neregulă și utilizare ineficientă a 
resurselor UE. Statele membre și Comisia 
cooperează pentru a proteja interesele 
financiare ale Uniunii și pentru a asigura 
respectarea normelor privind conflictul de 
interese. Acestea aplică măsuri preventive 
împotriva fraudei, a corupției și a oricărei 
alte activități ilegale și măsuri pentru a 
preveni apariția conflictelor de interese. 

Or. cs

Amendamentul 1403
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o descriere a elementelor care 
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contribuie la protecția mediului și la 
atenuarea schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 1404
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Anexa III privind consultarea 
partenerilor;

(c) Anexa III privind consultarea 
partenerilor și o compilare a observațiilor 
partenerilor și dacă și în ce mod aceste 
observații au fost luate în considerare de 
către autoritatea de management;

Or. en

Justificare

O compilare a observațiilor ar spori transparența și ar asigura eficiența contribuției 
partenerilor care reprezintă societatea civilă.

Amendamentul 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) rezumatul valorilor actuale și al 
valorilor-țintă pentru indicatorii de 
impact;

Or. en

Amendamentul 1406
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identificarea nevoilor în cazul 
fiecărui obiectiv specific prevăzut la 
articolul 6, pe baza dovezilor rezultate din 
analiza SWOT. Toate nevoile sunt 
descrise, indiferent dacă vor fi abordate 
prin intermediul planului strategic PAC sau 
nu;

(b) identificarea nevoilor în cazul 
fiecărui obiectiv specific prevăzut la 
articolul 6 și al contribuției agriculturii 
ecologice, prevăzută la articolul 13a, pe 
baza dovezilor rezultate din analiza 
SWOT. Toate nevoile sunt descrise, 
indiferent dacă vor fi abordate prin 
intermediul planului strategic PAC sau nu;

Or. en

Amendamentul 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește obiectivul 
specific de sprijinire a veniturilor fiabile 
ale fermelor și a rezilienței, prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a), o 
evaluare a nevoilor în materie de 
gestionare a riscurilor;

(c) în ceea ce privește obiectivele 
specifice legate de mediu și climă 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), evaluarea respectă 
planurile naționale în domeniul mediului 
și al climei care decurg din instrumentele 
legislative menționate în anexa XI.

Or. en

Amendamentul 1408
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) analiza compromisurilor și a 
conflictelor dintre obiective și instrumente 
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și modul în care statele membre 
intenționează să le reducă sau să le 
atenueze pentru a atinge toate obiectivele 
PAC prevăzute la articolele 5 și 6.

Or. en

Justificare

Atunci când efectuează o analiză SWOT, statele membre se vor confrunta cu conflicte, de 
exemplu, între producție/economie și mediu. Având în vedere că astfel de conflicte sunt 
inevitabile, este esențial să se utilizeze rezultatele analizei pentru a îmbunătăți performanța.

Amendamentul 1409
Merja Kyllönen

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) un rezumat al domeniilor în care 
informațiile de bază lipsesc sau sunt 
insuficiente în scopul furnizării unei 
descrieri complete a situației actuale în 
ceea ce privește obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 din prezenta 
propunere și în scopul monitorizării 
acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) un rezumat al domeniilor în care 
informațiile de bază lipsesc sau sunt 
insuficiente în scopul furnizării unei 
descrieri complete a situației actuale în 
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ceea ce privește obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 din prezenta 
propunere și în scopul monitorizării 
acestor obiective.

Or. en

Justificare

Evaluarea nevoilor, efectuată la începutul procesului de elaborare a planului strategic PAC, 
trebuie utilizată pentru a identifica domeniile în care datele lipsesc sau sunt insuficiente 
pentru monitorizarea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Acest lucru va ajuta 
statele membre și Comisia să identifice domeniile în care rezultatele și obiectivele sunt cel 
mai dificil de monitorizat și să ia măsurile necesare pentru a asigura monitorizarea eficientă 
și consecventă a rezultatelor.

Amendamentul 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) un rezumat al domeniilor în care 
informațiile de bază lipsesc sau sunt 
insuficiente în scopul furnizării unei 
descrieri complete a situației actuale în 
ceea ce privește obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 din prezenta 
propunere și în scopul monitorizării 
acestor obiective.

Or. en

Justificare

Evaluarea efectuată la începutul procesului de elaborare a planului strategic PAC trebuie 
utilizată pentru a identifica domeniile în care datele lipsesc sau sunt insuficiente pentru 
monitorizarea prevăzută la articolul 6: Obiective specifice. Acest lucru va ajuta statele 
membre și Comisia să identifice domeniile în care rezultatele și obiectivele sunt cel mai dificil 
de monitorizat și să ia măsurile necesare pentru a asigura monitorizarea eficientă și 
consecventă a rezultatelor.
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Amendamentul 1412
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) un rezumat al domeniilor în care 
lipsește o bază de cunoștințe sau aceasta 
este insuficientă, în scopul furnizării unei 
descrieri complete a situației actuale în 
ceea ce privește obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 din prezenta 
propunere și în scopul monitorizării 
acestor obiective.

Or. en

Justificare

Evaluarea nevoilor, efectuată la începutul procesului de elaborare a planului strategic PAC, 
trebuie utilizată pentru a identifica domeniile în care datele lipsesc sau sunt insuficiente 
pentru monitorizarea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Acest lucru va ajuta 
statele membre și Comisia să identifice domeniile în care rezultatele și obiectivele sunt cel 
mai dificil de monitorizat și să ia măsurile necesare pentru a asigura monitorizarea eficientă 
și consecventă a rezultatelor.

Amendamentul 1413
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza informațiilor 
furnizate în conformitate cu primul 
paragraf literele (a) - (e), sunt identificate 
domenii în care informațiile de bază sau 
informațiile privind indicatorii de context 
lipsesc sau sunt insuficiente în scopul 
furnizării unei descrieri complete a 
situației actuale în ceea ce privește 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 din prezenta propunere, statele membre 
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ar trebui să abordeze această concluzie în 
cadrul planului lor strategic sau prin alte 
instrumente și să prezinte măsurile 
propuse în plan.

Or. en

Amendamentul 1414
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) și în 
cazul în care nevoile identificate în 
temeiul obiectivelor menționate la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), 
(c), (g) și (h) ar putea afecta aceste 
obiective, evaluarea ține seama de planurile 
naționale în domeniul mediului și al climei 
care decurg din instrumentele legislative 
menționate în anexa XI.

Or. en

Amendamentul 1415
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul obiectivului specific menționat la 
articolul 6 alineatul (1) litera (i), 
evaluarea ține seama de conformitatea cu 
instrumentele legislative menționate în 
anexa XIa.

Or. en
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Justificare

Articolul 6 alineatul (1) litera (i) prevede obiectivul privind cerințele societale, una dintre 
acestea fiind bunăstarea animalelor. Anexa XIa enumeră legislația existentă privind 
bunăstarea animalelor.

Amendamentul 1416
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul acestei evaluări, statele membre 
utilizează datele cele mai recente și mai 
fiabile.

În scopul acestei evaluări, statele membre 
utilizează datele cele mai recente și mai 
fiabile, inclusiv informații actualizate cu 
privire la orice etapă a procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor și 
cauzele recent închise legate de aceste 
planuri în domeniul mediului și al climei 
care transpun efectiv legislația UE. 
Pentru a contribui la obiectivele UE, în 
cazul unei proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, măsurile 
propuse de planul care face obiectul 
procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor nu ar trebui să fie luate în 
considerare la evaluarea nevoilor și nu ar 
trebui aprobate pentru finanțare.

Or. en

Amendamentul 1417
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ținte pentru fiecare indicator comun 
relevant și, dacă este cazul, indicatorii de 
rezultat specifici pentru planul strategic 
PAC și obiectivele de etapă aferente. 

(a) ținte pentru fiecare indicator comun 
relevant și, dacă este cazul, indicatorii de 
rezultat specifici pentru planul strategic 
PAC și obiectivele de etapă aferente. 
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Valoarea acestor ținte trebuie justificată 
prin prisma evaluării nevoilor menționată 
la articolul 96. În ceea ce privește 
obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), țintele sunt derivate din elementele 
explicative menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) din prezentul articol;

Valoarea acestor ținte trebuie justificată 
prin prisma evaluării nevoilor și trebuie 
definită pentru anii 2024 și 2026. În ceea 
ce privește obiectivele specifice prevăzute 
la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), țintele sunt derivate din elementele 
explicative menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) din prezentul articol;

Or. en

Justificare

O evaluare anuală a performanței ar crea o sarcină administrativă ridicată.

Amendamentul 1418
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ținte pentru fiecare indicator comun 
relevant și, dacă este cazul, indicatorii de 
rezultat specifici pentru planul strategic 
PAC și obiectivele de etapă aferente. 
Valoarea acestor ținte trebuie justificată 
prin prisma evaluării nevoilor menționată 
la articolul 96. În ceea ce privește 
obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), țintele sunt derivate din elementele 
explicative menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) din prezentul articol;

(a) ținte pentru fiecare indicator comun 
relevant și, dacă este cazul, indicatorii de 
rezultat și de impact specifici pentru planul 
strategic PAC și obiectivele de etapă 
aferente. Valoarea acestor ținte trebuie 
justificată prin prisma evaluării nevoilor 
menționată la articolul 96. În ceea ce 
privește obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), țintele sunt derivate din elementele 
explicative menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) din prezentul articol;

Or. en

Justificare

Indicatorii de rezultat propuși pun accentul în mare parte pe realizările financiare și nu 
măsoară obținerea de rezultate pe teren. Țintele ar trebui stabilite ca „indicatori de impact” 

la fel ca în cazul „indicatorilor de rezultate”, permițând identificarea unor diferențe între 
obiectivele naționale individuale și prioritățile UE. Dacă ambii indicatori par să se miște în 
direcții opuse, monitorizarea propusă a celor două ținte la nivelul indicatorilor de impact și 
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de rezultat ar putea servi drept sistem de alertă timpurie.

Amendamentul 1419
Stefan Eck 

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ținte pentru fiecare indicator comun 
relevant și, dacă este cazul, indicatorii de 
rezultat specifici pentru planul strategic 
PAC și obiectivele de etapă aferente. 
Valoarea acestor ținte trebuie justificată 
prin prisma evaluării nevoilor menționată 
la articolul 96. În ceea ce privește 
obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f), țintele sunt derivate din elementele 
explicative menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) din prezentul articol;

(a) ținte pentru fiecare indicator comun 
relevant și, dacă este cazul, indicatorii de 
rezultat specifici pentru planul strategic 
PAC și obiectivele de etapă aferente. 
Valoarea acestor ținte trebuie justificată 
prin prisma evaluării nevoilor menționată 
la articolul 96. În ceea ce privește 
obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) , (f)
și (j), țintele sunt derivate din elementele 
explicative menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) din prezentul articol;

Or. en

Amendamentul 1420
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) intervențiile, bazate pe tipurile de 
intervenții prevăzute în titlul III, cu 
excepția plății specifice pentru cultura de 
bumbac, prevăzută la capitolul II 
secțiunea 3 subsecțiunea 2 din titlul 
menționat, sunt elaborate pentru a 
răspunde situației specifice din zona în 
cauză, urmează o logică de intervenție 
solidă, sprijinită de evaluarea ex ante 
menționată la articolul 125, de analiza 
SWOT menționată la articolul 103 
alineatul (2) și de evaluarea nevoilor 

(b) intervențiile, bazate pe tipurile de 
intervenții prevăzute în titlul III, sunt 
elaborate pentru a răspunde situației 
specifice din zona în cauză, urmează o 
logică de intervenție solidă, sprijinită de 
evaluarea ex ante menționată la 
articolul 125, de analiza SWOT menționată 
la articolul 103 alineatul (2) și de evaluarea 
nevoilor menționată la articolul 96; 
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menționată la articolul 96;

Or. es

Amendamentul 1421
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a viziune generală asupra modului 
în care planul strategic PAC abordează 
necesitățile sistemelor agricole de mare 
valoare naturală, inclusiv aspectele legate 
de viabilitatea socioeconomică a acestora 
și îmbunătățirea livrării de bunuri 
publice.

Or. es

Amendamentul 1422
Stefan Eck

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o prezentare generală a măsurilor 
care vizează îmbunătățirea bunăstării 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o explicație a modului în care 
planul strategic PAC asigură integrarea 
perspectivei de gen și contribuie la 
îndeplinirea obiectivului de a obține 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 1424
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 98 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o explicație privind modul în care 
planul strategic PAC este menit a 
contribui la atingerea obiectivului specific 
privind cerințele societale referitoare la 
hrană și la sănătate, prevăzut la articolul 
6 alineatul (1) litera (i) și, în special, la 
îndeplinirea obiectivelor și la 
conformitatea cu instrumentele legislative 
menționate în anexa XIa.

Or. en

Amendamentul 1425
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 98 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) o explicație privind modul în care 
planul strategic va sprijini agricultura 
ecologică, pentru a contribui la adaptarea 
producției la cererea tot mai mare de 
produse agricole ecologice, astfel cum se 
prevede la articolul 13a referitor la 
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agricultura ecologică.

Or. en

Amendamentul 1426
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o prezentare a coordonării, 
demarcării și complementarităților dintre 
FEADR și alte fonduri ale Uniunii utilizate 
în zonele rurale;

(iii) o prezentare a coordonării, 
demarcării și complementarităților dintre 
FEADR, FEGA, precum și alte fonduri ale 
Uniunii utilizate în zonele rurale;

Or. es

Amendamentul 1427
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea fiecărei intervenții specificate în 
strategie, menționată la articolul 95 
alineatul (1) litera (d), include:

Descrierea fiecărei intervenții specificate în 
strategie sau a unor intervenții pentru 
dezvoltarea rurală gestionate la nivel 
regional, menționată la articolul 95 
alineatul (1) litera (d), include:

Or. it

Amendamentul 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) realizările anuale planificate ale (f) realizările planificate ale 
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intervenției și, după caz, o defalcare în 
funcție de cuantumul unitar mediu sau 
uniform al sprijinului;

intervenției și, după caz, o defalcare în 
funcție de cuantumul unitar mediu sau 
uniform al sprijinului;

Or. en

Amendamentul 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – litera g – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) cuantumul unitar anual planificat al 
sprijinului, justificarea acestuia și o 
justificare a variației superioare maxime a 
respectivului cuantum unitar menționate la 
articolul 89. După caz, se furnizează, de 
asemenea, următoarele informații:

(g) cuantumul unitar planificat al 
sprijinului, justificarea acestuia și o 
justificare a variației superioare maxime a 
respectivului cuantum unitar menționate la 
articolul 89. După caz, se furnizează, de 
asemenea, următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) alocarea financiară anuală rezultată 
pentru intervenție, menționată la 
articolul 88. După caz, se furnizează o 
defalcare a cuantumurilor planificate 
pentru granturi și a sumelor planificate 
pentru instrumentele financiare;

(h) alocarea financiară rezultată pentru 
intervenție, menționată la articolul 88. 
După caz, se furnizează o defalcare a 
cuantumurilor planificate pentru granturi și 
a sumelor planificate pentru instrumentele 
financiare;

Or. en

Amendamentul 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese
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Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

1. Planul cu ținte menționat la
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă bienale.

Or. en

Justificare

Obiectivele de etapă bienale ar fi preferabile, deoarece ar facilita munca administrațiilor 
statelor membre. Unele ținte necesită, de asemenea, mai mult timp pentru a fi atinse, iar 
progresul poate fi văzut doar pe o perioadă mai lungă de timp.

Amendamentul 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planul cu ținte menționat la 
articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă 
într-un tabel recapitulativ care prezintă 
țintele menționate la articolul 97 
alineatul (1) litera (a) și care indică 
defalcarea în obiective de etapă.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. en

Amendamentul 1433
Damiano Zoffoli

Propunere de regulament
Articolul 101 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea tuturor organismelor 
de guvernanță menționate în titlul II 
capitolul II din Regulamentul (UE) [HzR];

(a) identificarea tuturor organismelor 
de guvernanță naționale și regionale 
menționate în titlul II capitolul II din 
Regulamentul (UE) [HzR];

Or. it

Amendamentul 1434
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea elementelor care asigură 
modernizarea PAC, menționată la articolul 
95 alineatul (1) litera (g), evidențiază 
elementele din planul strategic PAC care 
sprijină modernizarea sectorului agricol și 
a PAC și conțin în special:

Descrierea elementelor care asigură 
modernizarea PAC, menționată la articolul 
95 alineatul (1) litera (g), evidențiază 
elementele din planul strategic PAC care 
sprijină modernizarea sectorului agricol și 
a PAC pentru a face față noilor provocări, 
inclusiv tranziției spre sustenabilitate, și 
conțin în special:

Or. en

Justificare

Modernizarea nu este un scop în sine: scopul general, astfel cum s-a menționat de mai multe 
ori în comunicarea Comisiei privind reforma PAC, este o schimbare de paradigmă în scopul 
atingerii sustenabilității, pentru a răspunde noilor provocări etc.

Amendamentul 1435
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 

(a) o prezentare a modului în care 
planul strategic PAC va contribui la 
îndeplinirea obiectivului legat de 



AM\1172552RO.docxx 153/154 PE632.145v01-00

RO

transversal legat de stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, promovarea 
inovării și a digitalizării și încurajarea 
adoptării acestor măsuri, prevăzut la 
articolul 5 al doilea paragraf, în special 
prin:

stimularea și împărtășirea cunoștințelor, 
promovarea inovării și a digitalizării, în 
măsura în care contribuie la atingerea 
ODD-urilor și a obiectivelor Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice, 
precum și legat de încurajarea adoptării 
acestor măsuri, prevăzut la articolul 5 al 
doilea paragraf, în special prin:

Or. en

Amendamentul 1436
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) asigurarea sistematică a faptului 
că măsurile adoptate nu conduc la 
creșterea dependenței, ci mai degrabă la 
creșterea autonomiei fermierilor;

Or. en

Justificare

Există riscul ca programul de digitalizare să preia fonduri din bugetul pentru dezvoltarea 
rurală și doar să mențină dependențele de factori de producție sau să creeze noi dependențe, 
de ex. privind împrumuturile.

Amendamentul 1437
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) coerența cu realizarea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă și cu acordurile 
internaționale privind clima;
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Or. en

Justificare

Modernizarea nu este un scop în sine: scopul general, astfel cum s-a menționat de mai multe 
ori în comunicarea Comisiei privind reforma PAC, este o schimbare de paradigmă în scopul 
atingerii sustenabilității, pentru a răspunde noilor provocări etc.

Amendamentul 1438
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a strategiei pentru 
dezvoltarea tehnologiilor digitale în 
agricultură și în zonele rurale și pentru 
utilizarea acestor tehnologii în scopul 
îmbunătățirii eficacității și eficienței 
intervențiilor din cadrul planului strategic 
PAC.

(b) o descriere a strategiei pentru 
dezvoltarea tehnologiilor digitale adecvate
în agricultură și în zonele rurale, acordând 
atenția cuvenită sustenabilității, amplorii, 
necesității și autonomiei fermierilor,
pentru utilizarea acestor tehnologii în 
scopul îmbunătățirii eficacității și eficienței 
intervențiilor din cadrul planului strategic 
PAC, fără a genera noi dependențe de 
factori de producție sau financiare în 
rândul fermierilor.

Or. en

Justificare

Există riscul ca programul de digitalizare să preia fonduri din bugetul pentru dezvoltarea 
rurală și doar să mențină dependențele de factori de producție sau să creeze noi dependențe, 
de ex. privind împrumuturile.
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