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15.10.2020 A8-0200/1000

Amendamentul 1000
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

combinație cu forma de sprijin a 
instrumentului financiar. În afară de 
ajutorul necesar acordat tinerilor 
fermieri, sustenabilitatea gospodăriilor 
agricole în cauză poate fi asigurată numai 
de prețuri remuneratoare. Această din 
urmă condiție nu este îndeplinită în 
prezent de UE și de PAC, ceea ce prezintă 
un pericol grav pentru viitorul agriculturii 
europene.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Amendamentul 1001
Jaak Madison
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Evidențiază faptul că economia 
europeană se bazează pe piața liberă și 
trebuie să accepte fără rezerve sistemul 
capitalist. Subliniază, însă, că, întrucât 
plățile directe practicate în prezent în 
cadrul PAC aduc beneficii 
disproporționate statelor membre „vechi” 
comparativ cu statele membre „noi”, 
plățile directe din cadrul PAC trebuie să 
fie ajustate astfel încât să asigure o 
convergență completă, deoarece toți 
fermierii din UE trebuie să îndeplinească 
aceleași standarde și cerințe ale UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Amendamentul 1002
Ivan David
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Sprijinul pentru plățile directe 
acordat în temeiul planurilor strategice 
PAC ar trebui acordat în limita unor alocări 
naționale care urmează a fi stabilite în 
prezentul regulament. Aceste alocări 
naționale ar trebui să reflecte continuarea 
schimbărilor prin care alocările către 
statele membre cu cel mai redus nivel de 
sprijin per hectar sunt majorate treptat în 
vederea reducerii cu 50 % a discrepanței 
față de media de 90 % de la nivelul 
Uniunii. Pentru a se ține seama de 
mecanismul de reducere a plăților și de 
utilizarea rezultatului acestui mecanism în 
statul membru, ar trebui să se permită ca 
alocările financiare indicative anuale totale 
din planul strategic PAC al unui stat 
membru să depășească alocarea națională.

(48) Sprijinul pentru plățile directe 
acordat în temeiul planurilor strategice 
PAC ar trebui acordat în limita unor alocări 
naționale care urmează a fi stabilite în 
prezentul regulament. Procesul de 
convergență trebuie finalizat în totalitate 
în perioada vizată de CFM 2021-2027, 
pentru a îndeplini decizia din 2002 a 
Consiliului European și a garanta o 
concurență loială și condiții egale între 
statele membre. Aceste alocări naționale ar 
trebui să reflecte continuarea schimbărilor 
prin care alocările către statele membre cu 
cel mai redus nivel de sprijin per hectar 
sunt majorate treptat. Până la sfârșitul 
perioadei de programare trebuie atinsă o 
convergență externă deplină a plăților 
directe. Pentru a se ține seama de 
mecanismul de reducere a plăților și de 
utilizarea rezultatului acestui mecanism în 
statul membru, ar trebui să se permită ca 
alocările financiare indicative anuale totale 
din planul strategic PAC al unui stat 
membru să depășească alocarea națională.

Or. en

Justificare

Nivelurile propuse de convergență externă sunt insuficiente, iar convergența deplină a 
plăților va fi realizată până în 2027. Solicităm un sistem de convergență proporțional, bazat 
pe redistribuirea plăților de la cele ce se plasează peste media din UE către cele aflate sub 
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media din UE.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Amendamentul 1003
Ivan David
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Sprijinul pentru plățile directe 
acordat în temeiul planurilor strategice 
PAC ar trebui acordat în limita unor alocări 
naționale care urmează a fi stabilite în 
prezentul regulament. Aceste alocări 
naționale ar trebui să reflecte continuarea 
schimbărilor prin care alocările către 
statele membre cu cel mai redus nivel de 
sprijin per hectar sunt majorate treptat în 
vederea reducerii cu 50 % a discrepanței 
față de media de 90 % de la nivelul 
Uniunii. Pentru a se ține seama de 
mecanismul de reducere a plăților și de 
utilizarea rezultatului acestui mecanism în 
statul membru, ar trebui să se permită ca 
alocările financiare indicative anuale totale 
din planul strategic PAC al unui stat 
membru să depășească alocarea națională.

(48) Sprijinul pentru plățile directe 
acordat în temeiul planurilor strategice 
PAC ar trebui acordat în limita unor alocări 
naționale care urmează a fi stabilite în 
prezentul regulament. Aceste alocări 
naționale ar trebui să reflecte continuarea 
schimbărilor prin care alocările către 
statele membre cu cel mai redus nivel de 
sprijin per hectar sunt majorate treptat în 
vederea eliminării discrepanței față de 
media de la nivelul Uniunii. Pentru a se 
ține seama de mecanismul de reducere a 
plăților și de utilizarea rezultatului acestui 
mecanism în statul membru, ar trebui să se 
permită ca alocările financiare indicative 
anuale totale din planul strategic PAC al 
unui stat membru să depășească alocarea 
națională.

Or. en

Justificare

Nivelurile propuse de convergență externă sunt insuficiente, iar convergența deplină a 
plăților va fi realizată până în 2027. Solicităm un sistem de convergență proporțional, bazat 
pe redistribuirea plăților de la cele ce se plasează peste media din UE către cele aflate sub 
media din UE.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Amendamentul 1004
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1005

Amendamentul 1005
Ivan David
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre definesc activitatea 
agricolă, suprafața agricolă, hectarul 
eligibil, fermierul veritabil și tânărul 
fermier:

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre definesc cel puțin 
activitatea agricolă, suprafața agricolă, 
hectarul eligibil și tânărul fermier după 
cum urmează:

Or. en

Justificare

Stabilirea unei definiții a fermierului veritabil ar trebui să fie opțională și la discreția statelor 
membre. Definiția trebuie să țină seama de faptul că fermierii se ocupă de terenurile 
agricole, indiferent de alte activități economice. Experiența anterioară privind principiul 
„fermierului activ” stabilit la nivelul UE a generat sarcini administrative inacceptabile și s-a 
dovedit ineficientă.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Amendamentul 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „suprafața agricolă” trebuie definită 
astfel încât să fie formată din teren arabil, 
culturi permanente și pajiști permanente. 
Termenii „teren arabil”, „culturi 
permanente” și „pajiști permanente” 
trebuie specificate mai în detaliu de statele 
membre în următorul cadru:

(b) „suprafața agricolă” este definită 
astfel încât să includă teren arabil, culturi 
permanente și pajiști permanente și sisteme 
agrosilvice. Elementele de peisaj precum 
copacii, gardurile vii, vegetația lemnoasă 
riverană, zidurile din piatră (terase), 
rigole, iazuri sunt incluse în rândul 
elementelor eligibile ale suprafeței 
agricole. Termenii „teren arabil”, „culturi 
permanente”, „pajiști permanente” și 
„sisteme agrosilvice” trebuie specificați 
mai în detaliu de statele membre în 
următorul cadru:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Amendamentul 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „terenul arabil” este terenul cultivat 
pentru producția de culturi sau suprafețele 
disponibile pentru producția de culturi, dar 
lăsate în pârloagă, și include suprafețe 
scoase temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului28, cu articolul 39 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului29, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament;

(i) „terenul arabil” este terenul cultivat 
pentru producția de culturi sau suprafețele 
disponibile pentru producția de culturi, dar 
lăsate în pârloagă, și culturile agrosilvice 
amestecate cu arbori și arbuști autohtoni 
și include suprafețe scoase temporar din 
circuitul agricol în conformitate cu 
articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul 
(CE) nr. 1257/1999 al Consiliului28, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului29, cu articolul 28 
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau 
cu articolul 65 din prezentul regulament;

_________________ _________________
28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European de Orientare și 
Garantare Agricolă (FEOGA) și de 
modificare și abrogare a unor regulamente 
(JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European de Orientare și 
Garantare Agricolă (FEOGA) și de 
modificare și abrogare a unor regulamente 
(JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 
21.10.2005, p. 1).

29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 
21.10.2005, p. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1008

Amendamentul 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) „sisteme agrosilvice” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor în care 
arborii și arbuștii sunt crescuți pe aceleași 
terenuri pe care se practică agricultura;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1009

Amendamentul 1009
Ivan David
în numele Grupului ID

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „fermierii veritabili” trebuie 
definiți astfel încât să se garanteze că nu 
se acordă sprijin celor a căror activitate 
agricolă constituie doar o parte 
nesemnificativă din totalul activităților lor 
economice sau a căror activitate 
profesională principală nu este agricolă, 
însă fără a se exclude sprijinirea 
fermierilor care desfășoară mai multe 
activități. Definiția trebuie să permită să 
se stabilească, în funcție de condiții 
precum evaluări ale veniturilor, forța de 
muncă ocupată în fermă, obiectul de 
activitate al societății și/sau intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili.

eliminat

Or. en


