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15.10.2020 A8-0200/1060

Amendamentul 1060
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, 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 68 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile, inclusiv sub formă colectivă, 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice relevante prevăzute la articolul 6. 
Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor care include cerința de a planta 
specii autohtone și adaptate la 
ecosistemele locale sau pe un instrument 
echivalent în cazul exploatărilor care 
depășesc o anumită dimensiune care 
urmează să fie stabilită de statul membru.
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1061

Amendamentul 1061
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 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurirea și investițiile 
neproductive legate de obiectivele 
specifice legate de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f).

(a) împădurirea, instituirea de sisteme 
agrosilvice și investițiile neproductive, 
inclusiv consolidarea terenurilor, legate 
de obiectivele specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f);

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1062

Amendamentul 1062
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 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier în urma unor dezastre 
naturale sau a unor evenimente catastrofale 
și investiții în acțiuni preventive adecvate 
în păduri și în mediul rural.

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier afectat în urma 
incendiilor și a altor dezastre naturale sau 
a unor evenimente catastrofale, inclusiv 
furtuni, inundații, dăunători și boli, 
precum și refacerea pădurilor prin 
deminare, și investiții în acțiuni preventive 
adecvate în păduri și în mediul rural, 
precum și investiții în menținerea 
sănătății pădurilor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1063

Amendamentul 1063
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 70 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru instrumente de gestionare a 
riscurilor în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru instrumente de gestionare a 
riscurilor, ținând seama de nevoile 
acestora și de analizele SWOT, în 
condițiile prevăzute în prezentul articol și 
specificate mai în detaliu în propriile 
planuri strategice PAC. Statele membre se 
asigură că această dispoziție nu este în 
detrimentul instrumentelor naționale 
private sau publice de gestionare a 
riscurilor.
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15.10.2020 A8-0200/1064

Amendamentul 1064
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 70 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre acordă sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii 
veritabili să gestioneze riscurile aferente 
producției și veniturilor legate de 
activitatea lor agricolă pe care nu le pot 
controla, ci și contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii să 
gestioneze riscurile aferente producției și 
veniturilor legate de activitatea lor agricolă 
pe care nu le pot controla, ci și contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor specifice 
relevante prevăzute la articolul 6. 
Instrumentele respective pot consta în 
sisteme de gestionare a riscurilor 
multiple. În plus, strategiile de atenuare a 
riscurilor sunt încurajate pentru a crește 
reziliența fermelor împotriva riscurilor 
naturale și a celor asociate cu schimbările 
climatice și pentru a reduce expunerea la 
instabilitatea veniturilor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1065

Amendamentul 1065
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 70 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare pentru 
primele din cadrul sistemelor de asigurare;

(a) contribuții financiare pentru 
primele din cadrul sistemelor de asigurare, 
care acoperă pierderile cauzate de 
fenomene climatice nefavorabile, de 
dezastre naturale sau de evenimente 
catastrofale, de apariția unor boli ale 
animalelor sau plantelor, de un incident 
de mediu, de contaminarea culturilor 
organice sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE 
pentru a eradica sau a împiedica 
răspândirea unei boli a plantelor sau a 
unui dăunător;
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1066

Amendamentul 1066
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 70 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuții financiare la schemele 
de compensare, care acoperă pierderile 
cauzate de factori de risc care nu sunt 
acoperiți de niciun instrument național 
privat sau public relevant de gestionare a 
riscurilor sau de alte instrumente definite 
la prezentul alineat într-un stat membru. 
În principiu, astfel de scheme de 
compensare nu ar trebui să acopere 
riscuri multiple.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1067

Amendamentul 1067
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 70 – alineatul 3– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuții financiare la fondurile 
mutuale, inclusiv costul administrativ 
aferent instituirii;

(b) contribuții financiare la fondurile 
mutuale, inclusiv costul administrativ 
aferent instituirii, în vederea plății de 
compensații financiare fermierilor pentru 
pierderile cauzate de fenomene climatice 
nefavorabile, de dezastre naturale sau de 
evenimente catastrofale, de apariția unor 
boli ale animalelor sau ale plantelor, de 
un incident de mediu, de contaminarea 
culturilor organice sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu Directiva 
2000/29/CE pentru a eradica sau a 
împiedica răspândirea unei boli a 
plantelor sau a unui dăunător
;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1068

Amendamentul 1068
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 70 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuții financiare la un 
instrument de stabilizare a veniturilor, 
sub forma unui fond mutual și care 
acordă:
(i) compensații fermierilor din toate 
sectoarele în cazul unei scăderi drastice a 
veniturilor lor;
(ii) compensații fermierilor dintr-un 
anumit sector în cazul unei scăderi 
drastice a veniturilor lor;
(ii) compensații fermierilor dintr-un 
anumit sector în cazul unei scăderi 
drastice a veniturilor lor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1069

Amendamentul 1069
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 70 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre limitează 
contribuțiile financiare la fondurile 
mutuale menționate la alineatul (3) 
literele (b) și (c) la următoarele elemente:
(a) costurile administrative aferente 
creării fondului mutual, repartizate pe o 
perioadă de maximum trei ani, în mod 
regresiv;
(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensații financiare 
pentru fermieri; în plus, contribuția 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a plăti fermierilor 
compensația financiară în caz de criză;
(c) suplimentarea cuantumului plăților 
anuale în fond;
(d) capitalul subscris inițial al fondului 
mutual.

Or. en


