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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1050

Amendamentul 1050
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 ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) prevenirea și gestionarea crizelor 
fitosanitare și compensarea daunelor 
economice cauzate de paraziți, în special 
specii alogene invazive;

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1051

Amendamentul 1051
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 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) promovarea produselor și 
sensibilizarea cu privire la beneficiile 
pentru sănătate ale consumului de fructe 
și legume de sezon, inclusiv pentru a 
preveni și a atenua crizele de pe piață;

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1052

Amendamentul 1052
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 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre menționate la 
articolul 82 alineatul (4) aleg în planurile 
lor strategice PAC unul sau mai multe 
dintre tipurile de intervenții menționate la 
articolul 60, pentru a urmări obiectivele 
menționate la articolul 56. Statele membre 
își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor 
de intervenții alese.

1. Statele membre menționate la 
articolul 82 alineatul (4) aleg în planurile 
lor strategice PAC cel puțin unul din 
obiectivele de la articolul 60 și stabilesc 
tipurile de intervenții necesare pentru 
realizarea acestora în planurile lor 
strategice, prin implementarea lor prin 
programe operaționale ale organizațiilor 
de producători recunoscute și/sau ale 
asociațiilor de organizații de producători 
recunoscute. Statele membre își stabilesc 
intervențiile în cadrul tipurilor de 
intervenții alese.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1053

Amendamentul 1053
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 60 – alineatul 1 – litera a – punctul xa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) extragerea, replantarea și 
reînnoirea plantării în sectorul menționat 
la articolul 39 litera (e), după un atac al 
unor specii parazitare, din motive sanitare 
și pentru a evita abandonarea culturii;

Or. en

Justificare

Printre tipurile de intervenție, se prevede replantarea livezilor de măsline, în cazul în care 
acest lucru este necesar ca urmare a unei defrișări obligatorii din motive sanitare sau 
fitosanitare (de exemplu, Xylella) stabilite de autoritatea competentă a statului membru; de 
asemenea, se prevede reînnoirea plantării pentru a adaptarea la schimbările climatice.
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1054

Amendamentul 1054
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 60 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni pentru îmbunătățirea 
sustenabilității și a eficienței transportării și 
depozitării produselor din unul sau mai 
multe dintre sectoarele menționate la 
articolul 40 litera (f);

(e) acțiuni pentru îmbunătățirea 
sustenabilității producției și a eficienței 
transportării și depozitării produselor din 
unul sau mai multe dintre sectoarele 
menționate la articolul 40 litera (f) și din 
sectorul menționat la litera (e) din același 
articol;

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1055

Amendamentul 1055
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 60 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) modernizarea prelucrării, a 
depozitării, a instalațiilor de ambalare din 
sectorul menționat la articolul 39 litera 
(e);

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1056

Amendamentul 1056
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 60 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) modernizarea și structurarea 
instalațiilor destinate gestionării, 
depozitării și valorificării deșeurilor 
rezultate din producția de ulei de măsline.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1057

Amendamentul 1057
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 65 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre acordă plăți doar 
fermierilor și altor beneficiari care își 
asumă, în mod voluntar, angajamente în 
materie de gestionare care sunt considerate 
benefice pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1).

4. Statele membre acordă plăți doar 
fermierilor activi definiți conform 
articolului 4 alineatul (1) litera (d) care își 
asumă, în mod voluntar, angajamente în 
materie de gestionare, cum ar fi protejarea 
adecvată a zonelor umede și a solului 
organic, care sunt considerate benefice 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice 
relevante prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1). Se poate acorda prioritate 
programelor care sunt orientate în mod 
specific către abordarea condițiilor de 
mediu și a nevoilor locale și care 
contribuie, după caz, la realizarea 
obiectivelor stabilite în legislația 
menționată în anexa XI.

Or. en

Justificare

Pentru angajamentele în materie de agromediu și climă, este foarte important ca statele 
membre să acorde plăți numai fermierilor activi definiți în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (d).
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1058

Amendamentul 1058
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 65 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Pentru a încuraja fermierii să 
realizeze o îmbunătățire semnificativă a 
calității mediului la scară mai largă și în 
mod măsurabil, statele membre pot 
promova și sprijini scheme colective și 
scheme de plată bazate pe rezultate.

7. Statele membre compensează 
fermierii activi beneficiari pentru 
costurile suportate și pierderile de venit 
aferente angajamentelor asumate. După 
caz, aceste compensări pot acoperi și 
costurile de tranzacție. În cazuri bine 
justificate, statele membre pot acorda 
sprijin sub formă de rată forfetară sau de 
plată unică per unitate. Plățile se acordă 
anual.
.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1059

Amendamentul 1059
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 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Aceste plăți se acordă fermierilor 
veritabili în ceea ce privește zonele 
delimitate în temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

2. Aceste plăți pot fi acordate 
fermierilor veritabili în ceea ce privește 
zonele delimitate în temeiul articolului 32 
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Or. en


