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15.10.2020 A8-0200/1010

Amendamentul 1010
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 – paragraful 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.

(d) „fermierii veritabili” pot fi 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.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1011

Amendamentul 1011
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 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) stimularea îngrijirii mediului și a 
conservării peisajelor și biodiversității și 
sprijinirea obiectivelor Uniunii legate de 
acestea;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1012

Amendamentul 1012
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 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) asigurarea unor venituri agricole 
sustenabile, în special în perioade de 
instabilitate a piețelor agricole, și a 
rezilienței în întreaga Uniune în vederea 
asigurării securității alimentare;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1013

Amendamentul 1013
Roman Haider
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 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1014

Amendamentul 1014
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 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) contribuirea, în limita 
posibilităților de intervenție ale 
fermierilor, la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1015

Amendamentul 1015
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura UE exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, la 
informațiile despre țara de origine a 
produselor alimentare, inclusiv la 
alimentele sigure, hrănitoare, de înaltă 
calitate și sustenabile, la agricultura 
ecologică, la deșeurile alimentare, precum 
și la sustenabilitatea mediului, la 
rezistența la antimicrobiene și la 
îmbunătățirea sănătății și a bunăstării 
animalelor, precum și la creșterea 
gradului de conștientizare a societății cu 
privire la importanța agriculturii și a 
zonelor rurale, contribuind, în același 
timp, la punerea în aplicare a Agendei 
2030 pentru o dezvoltare durabilă.

Or. en

Justificare

Majoritatea consumatorilor europeni doresc să cunoască țara de origine a produselor 
alimentare pe care le cumpără. Prin urmare, această indicație trebuie să figureze în mod 
obligatoriu pe etichetă, pentru a preveni fraudele din sectorul alimentar, pentru a proteja 
sănătatea publică și pentru a garanta dreptul consumatorilor la informare.
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15.10.2020 A8-0200/1016

Amendamentul 1016
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a facilita realizarea 
obiectivelor menționate la alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), trebuie să se acorde 
un sprijin adecvat, bazat pe stimulente 
financiare, pentru a stimula fermierii să 
adopte practici agricole adecvate pentru 
atingerea scopului preconizat.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1017

Amendamentul 1017
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru atingerea obiectivelor prin 
evaluarea indicatorilor de realizare și de 
rezultat, planificarea intervențiilor în 
cadrul planurilor strategice ale statelor 
membre puse în aplicare în colaborare cu 
regiunile trebuie realizată cu asistența 
serviciilor de resort ale Comisiei.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1018

Amendamentul 1018
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 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dacă o intervenție din cadrul unui 
plan strategic național intră în conflict cu 
angajamentele asumate în cadrul OMC, 
statul membru alege să aplice sau nu 
dispoziția internațională.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1019

Amendamentul 1019
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la alineatele (1) 
și (2) din prezentul articol, beneficiarii 
care primesc plăți directe în temeiul 
articolului 25 (mici fermieri) sunt 
exceptați de la aplicarea sistemului de 
ecocondiționalitate și de obligația de a 
respecta cerințele legale în materie de 
gestionare prevăzute în legislația Uniunii 
și standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor, 
enumerate în anexa III la prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Micii fermieri ar trebui să fie exceptați de la aplicarea noilor norme de condiționalitate 
sporită. Această dispoziție are drept scop sprijinirea structurii agricole existente a fermelor 
mici din Uniune, confirmând excepțiile actualmente în vigoare de la sfera de aplicare a 
ecocondiționalității.


