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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1030

Amendamentul 1030
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 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc un prag referitor 
la suprafață și acordă plăți directe 
decuplate doar fermierilor veritabili a căror 
suprafață eligibilă din exploatație pentru 
care se solicită plăți directe decuplate 
depășește acest prag referitor la suprafață.

Statele membre sunt libere să decidă 
asupra alocării plăților pe baza activelor 
per exploatație - adică pe unitatea de 
muncă - și/sau pot stabili un prag pe 
suprafață și acordă plăți directe decuplate 
doar fermierilor veritabili a căror suprafață 
eligibilă din exploatație pentru care se 
solicită plăți directe decuplate depășește 
acest prag referitor la suprafață.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1031

Amendamentul 1031
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 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Când stabilesc pragul referitor la suprafață, 
statele membre vizează să se asigure că 
plățile directe decuplate se pot acorda 
fermierilor veritabili doar dacă:

Când stabilesc pragul referitor la suprafață 
sau la active, statele membre vizează să se 
asigure că plățile directe decuplate se pot 
acorda fermierilor veritabili doar dacă:

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1032

Amendamentul 1032
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 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre pot decide să 
dubleze sprijinul pentru venitul de bază pe 
hectar pentru primele 20 de hectare.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1033

Amendamentul 1033
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 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd un sprijin 
redistributiv complementar pentru venit în 
scopul sustenabilității („sprijinul 
redistributiv pentru venit”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

1. Statele membre pot prevedea un 
sprijin redistributiv complementar pentru 
venit în scopul sustenabilității („sprijinul 
redistributiv pentru venit”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

Or. en

Justificare

Propunerea de aplicare a plății redistributive ca măsură obligatorie este discriminatorie 
pentru anumite state membre și regiuni ale UE, în principal din cauza evoluției istorice 
diferite și a diverselor structuri agricole din statele membre.  Toți fermierii care desfășoară 
activități agricole în mod activ sunt sprijiniți în mod corespunzător, indiferent de 
dimensiunea acestora, având în vedere că fiecare hectar de teren trebuie să fie îngrijit, și că 
fiecare hectar contribuie la realizarea obiectivelor ecologice, sociale și economice ale UE.



AM\1216006RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1034

Amendamentul 1034
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 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre asigură 
redistribuirea sprijinului de la fermele mai 
mari spre fermele mai mici sau medii, 
prevăzând un sprijin redistributiv pentru 
venit sub forma unei plăți anuale decuplate 
per hectar eligibil acordate fermierilor care 
au dreptul la o plată în temeiul sprijinului 
de bază pentru venit menționat la articolul 
17.

2. Statele membre pot asigura 
redistribuirea sprijinului de la fermele mai 
mari spre fermele mai mici sau medii, 
prevăzând un sprijin redistributiv pentru 
venit sub forma unei plăți anuale decuplate 
per hectar eligibil acordate fermierilor care 
au dreptul la o plată în temeiul sprijinului 
de bază pentru venit menționat la articolul 
17.

Or. en

Justificare

Propunerea de aplicare a plății redistributive ca măsură obligatorie este discriminatorie 
pentru anumite state membre și regiuni ale UE, în principal din cauza evoluției istorice 
diferite și a diverselor structuri agricole din statele membre.  Toți fermierii care desfășoară 
activități agricole în mod activ sunt sprijiniți în mod corespunzător, indiferent de 
dimensiunea acestora, având în vedere că fiecare hectar de teren trebuie să fie îngrijit, și că 
fiecare hectar contribuie la realizarea obiectivelor ecologice, sociale și economice ale UE.
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1035

Amendamentul 1035
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 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sprijinul cuplat pentru venit poate 
fi acordat, la discreția statului membru și 
altor sectoare și producții sau tipuri 
specifice de agricultură decât cele 
enumerate la alineatul (1), dacă acestea 
sunt importante din motive economice, 
sociale sau de mediu. Ajutorul este apoi 
integrat în planul național strategic.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1036

Amendamentul 1036
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 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre sprijină fermierii veritabili 
care își asumă angajamentul de a aplica, pe 
hectarele eligibile, practici agricole 
benefice pentru climă și mediu.

2. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre sprijină fermierii activi care 
își asumă angajamentul de a aplica practici 
agricole  și scheme certificate benefice 
pentru climă, mediu și condițiile de viață 
ale animalelor, care contribuie la 
realizarea unuia sau a mai multor 
obiective specifice definite la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i) și 
sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor 
naționale sau regionale specifice.

Or. en

Justificare

Având în vedere că resursele pentru acest sprijin provin din plafonul stabilit pentru plățile 
directe - rezervat fermierilor activi care respectă cerințele de ecocondiționalitate - este 
absolut inacceptabil ca aceste resurse să fie alocate altor entități care nu îndeplinesc aceste 
cerințe de bază pentru fermieri activi.
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1037

Amendamentul 1037
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 28 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili, pentru 
realizarea unuia sau mai multor obiective 
specifice menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i), 
practici agricole echivalente benefice 
pentru climă și mediu care au ca rezultat 
o reducere semnificativă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, neutralitatea 
carbonului sau sechestrarea netă a 
carbonului. În acest scop și pentru a 
atinge obiectivul specific menționat la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b), 
agricultura de precizie trebuie să fie 
recunoscută ca o practică adecvată pentru 
sprijinul acordat fermierilor activi care se 
angajează să aplice această practică 
agricolă, menționată la alineatul (1).

Or. en

Justificare

În lista practicilor agricole pentru o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, sistemul agricol digital - în detaliu „agricultura de precizie” - ar trebui recunoscut ca 
practică adecvată pentru măsurile echivalente care vor fi incluse în ecoscheme, deoarece este 
mai corect decât practicile echivalente prevăzute pentru ecocondiționalitate. În acest scop, ar 
trebui să se acorde o plată suplimentară fermierilor care adoptă această practică corectă din 
punct de vedere moral.
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1038

Amendamentul 1038
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 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre includ, cel puțin, 
în aceste programe ecologice menite să 
propună fermierilor posibilitatea de a 
stabili un procentaj minim din suprafața 
agricolă dedicat zonelor sau elementelor 
neproductive, utilizarea unui instrument 
agricol pentru gestionarea sustenabilă a 
nutrienților și, după caz, întreținerea 
corespunzătoare a zonelor umede și a 
turbăriilor.

Or. en

Justificare

Statul membru ar trebui să pună la dispoziție sprijinul pentru programele ecologice și pentru 
toate măsurile dintre care fermierii pot alege și care sunt eligibili pentru sprijin. Această 
posibilitate de alegere pentru fermieri trebuie să se aplice tuturor măsurilor, inclusiv 
suprafeței care urmează să fie alocată zonelor neproductive.
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1039

Amendamentul 1039
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 28 – alineatul 6 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Sprijinul pentru programele 
ecologice ia forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil și se acordă:

6. Sprijinul pentru programele 
ecologice ia forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil și/sau a unei plăți per 
exploatație și se acordă sub formă de 
stimulente financiare care depășesc 
compensația pentru costurile 
suplimentare suportate și pierderile de 
venit, care poate consta într-o sumă 
forfetară. Nivelul plăților variază în 
funcție de nivelul de ambiție al 
sustenabilității fiecărei intervenții sau set 
de intervenții, pe baza unor criterii 
nediscriminatorii, pentru a oferi un 
stimulent eficient pentru participare și 
pentru a stimul fermierii să adopte 
practici agricole benefice pentru mediu și 
climă.

Or. en

Justificare

Fermierii trebuie să primească o compensație adecvată pentru rolul activ pe care îl joacă în 
reducerea emisiilor de carbon sub formă de stimulente financiare; cuantumul acestor sume 
trebuie să fie mai mare decât costurile mai mari suportate și pierderea câștigurilor rezultate 
din aplicarea practicilor agricole adoptate pentru realizarea obiectivelor de mediu și 
climatice.


