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15.10.2020 A8-0200/1040

Amendamentul 1040
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
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 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(2) Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat 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.
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15.10.2020 A8-0200/1041

Amendamentul 1041
Sylvia Limmer
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 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1042

Amendamentul 1042
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 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) în sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și 
produsele din acest sector destinate 
prelucrării;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1043

Amendamentul 1043
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 39 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) În cazul în care statul membru 
decide astfel, orice alt sector poate face 
obiectul unui program specific în planul 
său strategic, dacă intervenția este 
justificată de necesități economice, sociale 
sau de mediu importante.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1044

Amendamentul 1044
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
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 39 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipuri de intervenții pot fi acordate în alte 
sectoare decât cele enumerate la alineatul 
(1) litera (f), care sunt strategice pentru 
stabilitatea socială, economică sau de 
mediu a zonelor rurale.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1045

Amendamentul 1045
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 42 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de creștere a valorii 
comerciale a produselor și de sprijinire a 
acordurilor privind lanțul de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

Pentru a crește competitivitatea fermierilor, între diverșii actori trebuie să se faciliteze 
încheierea de acorduri privind lanțul de aprovizionare care să permită consolidarea 
identității teritoriale și transparența producției de fructe și legume, precum și o distribuție 
echitabilă a valorii adăugate pentru producătorii agricoli și alți actori din lanțul de 
aprovizionare.
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15.10.2020 A8-0200/1046

Amendamentul 1046
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 42 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 
rezistenței la dăunători, și a unor practici 
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 
pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);

(c) aplicarea, cercetarea și dezvoltarea 
unor metode de producție sustenabile, 
inclusiv a rezistenței la dăunători, mai ales 
la speciile alogene invazive introduse 
odată cu importurile din țări terțe și a 
unor practici inovatoare de stimulare a 
competitivității economice și de 
consolidare a evoluțiilor pieței; aceste 
obiective sunt legate de obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) literele (a), (b), (c) și (i)

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1047

Amendamentul 1047
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 42 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) prevenirea, apărarea împotriva 
speciilor alogene invazive (virusuri, 
ciuperci și insecte) introduse odată cu 
importurile din țări terțe și limitarea 
răspândirii lor, inclusiv prin adoptarea de 
tehnici neinvazive sau de mijloace care 
respectă pe deplin mediul.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1048

Amendamentul 1048
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 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice și a 
reducerii deșeurilor;

(a) acțiuni de creștere a valorii 
comerciale a produselor și de sprijinire a 
acordurilor privind lanțul de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

Pentru a crește competitivitatea fermierilor, între diverșii actori trebuie să se faciliteze 
încheierea de acorduri privind lanțul de aprovizionare care să permită consolidarea 
identității teritoriale și transparența producției de fructe și legume, precum și o distribuție 
echitabilă a valorii adăugate pentru producătorii agricoli și alți actori din lanțul de 
aprovizionare.
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15.10.2020 A8-0200/1049

Amendamentul 1049
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 43 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 
la dăunători;

(h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 
la dăunători, de îmbunătățire a prevenirii, 
apărării împotriva dăunătorilor, a 
limitării răspândirii lor și a atenuării 
efectelor acestora, în special în cazul 
speciilor alogene invazive, inclusiv prin 
promovarea gestionării integrate a 
dăunătorilor și prin adoptarea de tehnici 
de apărare naturală, cu respectarea 
deplină a mediului

Or. en

Justificare

Prin urmare, în planurile lor strategice PAC, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de 
a alege intervenții pentru a sprijini fermierii care suferă pierderi economice din cauza lipsei 
producției și suportă costurile generate de răspândirea acestor agenți patogeni.


