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15.10.2020 A8-0200/1090

Amendamentul 1090
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 90 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la 15 % din alocarea statului 
membru pentru plăți directe prevăzută în 
anexa IV după deducerea alocărilor pentru 
bumbac prevăzute în anexa VI pentru anii 
calendaristici 2021-2026 către alocarea 
statului membru pentru FEADR pentru 
exercițiile financiare 2022-2027; sau

(a) până la 5 % din alocarea statului 
membru pentru plăți directe prevăzută în 
anexa IV după deducerea alocărilor pentru 
bumbac prevăzute în anexa VI pentru anii 
calendaristici 2021-2026 către alocarea 
statului membru pentru FEADR pentru 
exercițiile financiare 2022-2027; sau
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15.10.2020 A8-0200/1091

Amendamentul 1091
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 90 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu până la 15 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

(a) cu până la 2 puncte procentuale, cu 
condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);
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15.10.2020 A8-0200/1092

Amendamentul 1092
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 132 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 132a
Ajutoarele naționale tranzitorii

1. Statele membre pot continua să acorde 
ajutoare naționale tranzitorii fermierilor 
din oricare dintre sectoarele autorizate de 
Comisie în conformitate cu articolul 132 
alineatul (7) sau cu articolul 133a 
alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 în 2013.
2. Cuantumul total al ajutoarelor 
naționale tranzitorii care pot fi acordate 
fermierilor se limitează la 50 % din 
fiecare pachet financiar sectorial 
autorizat de Comisie în conformitate cu 
articolul 132 alineatul (7) sau cu articolul 
133a alineatul (5) din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009 în 2013.
3. Statele membre pot decide, pe baza 
unor criterii obiective și în limita 
prevăzută la alineatul (2), cuantumurile 
ajutoarelor naționale tranzitorii care 
urmează să fie acordate.
4. Statele membre pot decide să adapteze 
perioada de referință pentru schemele de 
ajutoare naționale tranzitorii decuplate. 
Perioada de referință adaptată nu poate fi 
ulterioară datei de 1 iunie 2018.
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Justificare

Ajutoarele naționale tranzitorii au fost introduse în 2004 cu scopul de a sprijini noile state 
membre ale UE și de a servi ca sprijin suplimentar pentru venit pentru sectoarele și fermierii 
cei mai vulnerabili care au cu adevărat nevoie să-și suplimenteze veniturile. Ajutoarele 
naționale tranzitorii sunt neutre din punct de vedere bugetar pentru UE și au un efect social 
semnificativ în sprijinirea ocupării forței de muncă în zonele rurale. Ajutoarele naționale 
tranzitorii se vor aplica în continuare în perioada de tranziție a PAC, însă micii fermieri au 
nevoie de previzibilitate în următorii 7 ani. Întrucât CFM nu poate garanta convergența 
externă completă a plăților directe până în 2027, este esențial să se mențină ajutoarele 
naționale tranzitorii la nivelurile actuale.


