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15.10.2020 A8-0200/1108

Amendamentul 1108
Bert-Jan Ruissen
în numele Grupului ECR

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 69 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

69 Instalarea tinerilor fermieri și 
întreprindere rurală nou înființată

69 Instalarea tinerilor fermieri, a 
noilor fermieri și înființarea de noi 
întreprinderi rurale durabile, precum și 
dezvoltarea lor

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru 
întreprinderile rurale nou înființate în 
condițiile prevăzute în prezentul articol și 
specificate mai detaliat în planurile lor 
strategice PAC, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6.

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri sau 
integrarea acestora în întreprinderile 
agricole existente, noii fermieri și 
înființarea și dezvoltarea noilor 
întreprinderi rurale, inclusiv pentru 
diversificarea activităților agricole, în 
condițiile prevăzute în prezentul articol și 
specificate mai detaliat în planurile lor 
strategice PAC, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat 
în temeiul prezentului articol este 
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru a contribui la:

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în temeiul prezentului articol doar pentru a 
contribui la:

(a) instalarea tinerilor fermieri care 
îndeplinesc condițiile incluse în definiția 
prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera 
(e);

(a) instalarea și dezvoltarea tinerilor 
fermieri care îndeplinesc condițiile incluse 
în definiția prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) litera (e);

(aa) instalarea noilor fermieri;
(b) noua înființare a unei întreprinderi 
rurale legate de agricultură și silvicultură 
sau la diversificarea veniturilor gospodăriei 

(b) înființarea și dezvoltarea unei noi 
întreprinderi rurale legate de agricultură și 
silvicultură, bioeconomie, economie 
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agricole; circulară și agroturism sau la 
diversificarea veniturilor gospodăriei 
agricole;

(c) noua înființare a unei întreprinderi 
cu activități neagricole ca parte a 
strategiilor de dezvoltare locală.

(c) noua înființare a unei întreprinderi 
cu activități neagricole ca parte a 
strategiilor de dezvoltare locală de către 
fermierii care își diversifică activitățile, 
precum și de microîntreprinderile și 
persoanele fizice din zonele rurale.

2a. Statele membre pot stabili 
dispoziții specifice pentru a asigura faptul 
că tinerii fermieri și noii fermierii care se 
alătură grupurilor de fermieri, 
organizațiilor de producători sau 
structurilor cooperative nu pierd sprijinul 
pentru instalare. Aceste dispoziții trebuie 
să respecte principiul proporționalității și 
să definească participarea tinerilor 
fermieri și a noilor fermierilor în cadrul 
respectivei structuri.

3. Statele membre stabilesc condiții 
privind transmiterea și conținutul unui plan 
de afaceri.

3. Statele membre stabilesc condiții 
privind transmiterea și conținutul unui plan 
de afaceri.

4. Statele membre acordă sprijin sub 
formă de sume forfetare. Sprijinul este 
limitat la cuantumul maxim de 
100 000 EUR și poate fi combinat cu 
instrumente financiare.

4. Statele membre acordă sprijin sub 
formă de sume forfetare care pot fi 
diferențiate în funcție de criterii obiective. 
Sprijinul este limitat la cuantumul maxim 
prevăzut în anexa IXaa și poate fi 
combinat cu instrumente financiare.

4a. Sprijinul prevăzut în temeiul 
prezentului articol poate fi acordat în mai 
multe tranșe.
4b. Statele membre se asigură că nu se 
înregistrează regrese în ceea ce privește 
alocarea bugetară pentru tinerii fermieri.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Amendamentul 1109
Bert-Jan Ruissen
în numele Grupului ECR

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 76 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă sprijinul este acordat pe baza 
costurilor suplimentare și a pierderilor de 
venit în conformitate cu articolele 65, 66 și 
67, statele membre se asigură că toate 
calculele relevante sunt adecvate și exacte 
și sunt stabilite în prealabil pe baza unei 
metode de calcul juste, echitabile și 
verificabile. În acest scop, un organism 
independent din punct de vedere funcțional 
de autoritățile responsabile cu 
implementarea planului strategic PAC și 
care dispune de expertiza corespunzătoare 
efectuează calculele sau confirmă 
caracterul adecvat și acuratețea calculelor.

Dacă sprijinul este acordat pe baza 
costurilor suplimentare și a pierderilor de 
venit în conformitate cu articolele 65, 66 
și 67, statele membre se asigură că toate 
calculele relevante sunt adecvate și exacte 
și sunt stabilite în prealabil pe baza unei 
metode de calcul juste, echitabile și 
verificabile. În acest scop, un organism 
independent din punct de vedere funcțional 
de autoritățile responsabile cu 
implementarea planului strategic PAC și 
care dispune de expertiza corespunzătoare 
efectuează calculele sau confirmă 
caracterul adecvat și acuratețea calculelor.

În cazul în care organismul independent 
menționat la primul paragraf stabilește că 
costurile suplimentare efective și 
pierderile de venit pentru angajamente în 
conformitate cu articolele 65, 66 și 67 
depășesc cuantumurile maxime stabilite 
în anexa IXaa, statul membru poate 
depăși sumele stabilite pentru a compensa 
costurile suplimentare efective și 
pierderile de venit.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1110

Amendamentul 1110
Bert-Jan Ruissen
în numele Grupului ECR

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 86 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

86 Alocările financiare minime și 
maxime

86 Alocările financiare minime și 
maxime

1. O proporție minimă de 5 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru LEADER, denumit și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR].

1. O proporție minimă de 5 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru LEADER, denumit și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR].

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții de orice tip 
care vizează îndeplinirea obiectivelor 
specifice legate de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e), (f) și (i) din prezentul 
regulament.

Cel mult 40 % din plățile acordate în 
conformitate cu articolul 66 se pot lua în 
considerare în scopul calculării 
contribuției totale a FEADR menționate 
la primul paragraf.

Primul paragraf nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice.

Primul paragraf nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice.

2a. O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC, astfel cum este prevăzut în 
anexa IX, este rezervată intervențiilor în 
conformitate cu articolele 68, 70, 71 și 72, 
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pentru obiective specifice menite să 
favorizeze dezvoltarea unui sector agricol 
inteligent, rezilient și diversificat, astfel 
cum sunt definite la articolul 6 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din 
prezentul regulament.

Un procent de cel mult 4 % din contribuția 
totală a FEADR la planul strategic PAC 
prevăzută în [anexa IX] poate fi utilizat 
pentru finanțarea acțiunilor de asistență 
tehnică la inițiativa statelor membre, 
menționate la articolul 112.

Un procent de cel mult 4 % din contribuția 
totală a FEADR la planul strategic PAC 
prevăzută în [anexa IX] poate fi utilizat 
pentru finanțarea acțiunilor de asistență 
tehnică la inițiativa statelor membre, 
menționate la articolul 112.

Contribuția FEADR poate fi majorată la 
6 % pentru planurile strategice PAC în 
cazul cărora cuantumul total al sprijinului 
din partea Uniunii pentru dezvoltarea 
rurală este de până la 90 milioane EUR.

Contribuția FEADR poate fi majorată la 
6 % pentru planurile strategice PAC în 
cazul cărora cuantumul total al sprijinului 
din partea Uniunii pentru dezvoltarea 
rurală este de până la 90 de milioane EUR.

Asistența tehnică se rambursează ca 
finanțare forfetară în conformitate cu 
articolul 125 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE/Euratom .../...) [noul 
Regulament financiar] în cadrul plăților 
intermediare în temeiul articolului 30 din 
Regulamentul (UE) [HzR]. Această 
finanțare forfetară reprezintă procentajul 
stabilit în planul strategic PAC pentru 
asistența tehnică în raport cu totalul 
cheltuielilor declarate.

Asistența tehnică se rambursează ca 
finanțare forfetară în conformitate cu 
articolul 125 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE/Euratom .../...) [noul 
Regulament financiar] în cadrul plăților 
intermediare în temeiul articolului 30 din 
Regulamentul (UE) [HzR]. Această 
finanțare forfetară reprezintă procentajul 
stabilit în planul strategic PAC pentru 
asistența tehnică în raport cu totalul 
cheltuielilor declarate.

4. Pentru fiecare stat membru, 
cuantumul minim prevăzut în anexa X 
este rezervat pentru contribuția la 
îndeplinirea obiectivului specific numit 
„atragerea tinerilor fermieri și facilitarea 
dezvoltării întreprinderilor din zonele 
rurale”, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) 
litera (g). Pe baza analizării situației în 
ceea ce privește punctele forte, 
deficiențele, oportunitățile și amenințările 
(„analiza SWOT”) și identificarea 
nevoilor care trebuie satisfăcute, 
cuantumul se utilizează pentru 
următoarele tipuri de intervenții:

4. Statele membre rezervă cel puțin 
4 % din contribuția totală la planurile lor 
strategice pentru tipurile de intervenții 
care contribuie la îndeplinirea obiectivului 
specific numit „atragerea și sprijinirea 
tinerilor fermieri”, prevăzut la articolul 6 
alineatul (1) litera (g), din care cel puțin 
2 % din cuantumurile prevăzute în 
anexa VII sunt rezervate pentru sprijinul 
complementar pentru venit pentru tinerii 
fermieri, astfel cum se prevede la 
articolul 27.

(a) sprijinul complementar pentru 
venit pentru tinerii fermieri, prevăzut la 
articolul 7;
(b) instalarea tinerilor fermieri 
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menționată la articolul 69.
4a. Statele membre rezervă cel puțin 
65 % din cuantumurile stabilite în 
anexa VII pentru sprijinul de bază pentru 
venit în scopul sustenabilității și pentru 
plățile redistributive, astfel cum sunt 
prevăzute la titlul III capitolul II 
secțiunea 2 subsecțiunile 2 și 3.
4b. Din cuantumurile prevăzute la 
alineatul (4a) din prezentul articol, cel 
puțin 5 % din cuantumurile stabilite în 
anexa VII sunt rezervate pentru a sprijini 
plățile redistributive menționate la 
articolul 26.
4c. Statele membre rezervă cel puțin 
20 % din cuantumurile stabilite în 
anexa VII pentru intervențiile menționate 
la articolul 28.

Alocările financiare indicative pentru 
intervenția sub formă de sprijin cuplat 
pentru venit menționate în titlul III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt 
limitate la maximum 10 % din 
cuantumurile prevăzute în anexa VII.

Alocările financiare indicative pentru 
intervenția sub formă de sprijin cuplat 
pentru venit menționate în titlul III 
capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt 
limitate la maximum 10 % din 
cuantumurile prevăzute în anexa VII. 
Statele membre pot transfera o parte din 
acestea pentru a majora alocarea maximă 
stabilită la articolul 82 alineatul (6) dacă 
această alocare este insuficientă pentru 
finanțarea intervențiilor prevăzute la 
titlul III capitolul III secțiunea 7.

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
membre care, în conformitate cu articolul 
53 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013, au utilizat, în scopul sprijinului 
cuplat voluntar, peste 13 % din plafonul lor 
național anual prevăzut în anexa II la 
regulamentul respectiv, pot utiliza, în 
scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 
10 % din cuantumul prevăzut în anexa VII. 
Procentajul rezultat nu trebuie să îl 
depășească pe cel aprobat de Comisie 
pentru sprijinul cuplat voluntar pentru anul 
de cerere 2018.

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
membre care, în conformitate cu 
articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013, au utilizat, în scopul 
sprijinului cuplat voluntar, peste 13 % din 
plafonul lor național anual prevăzut în 
anexa II la regulamentul respectiv, pot 
utiliza, în scopul sprijinului cuplat pentru 
venit, peste 10 % din cuantumul prevăzut 
în anexa VII. Procentajul rezultat nu 
trebuie să îl depășească pe cel aprobat de 
Comisie pentru sprijinul cuplat voluntar 
pentru anul de cerere 2018.

Procentajul menționat la primul paragraf 
poate fi majorat cu cel mult 2 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 

Procentajul menționat la primul paragraf 
poate fi majorat cu cel mult 2 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 
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care depășește procentajul de 10 % să fie 
alocată sprijinului pentru culturile proteice 
în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 
2 subsecțiunea 1.

care depășește procentajul de 10 % să fie 
alocată sprijinului pentru culturile proteice 
în temeiul titlului III capitolul II 
secțiunea 2 subsecțiunea 1.

Cuantumul inclus în planul strategic PAC 
aprobat care rezultă din aplicarea primelor 
două paragrafe este obligatoriu.

Cuantumul inclus în planul strategic PAC 
aprobat care rezultă din aplicarea primelor 
două paragrafe este obligatoriu.

6. Fără a se aduce atingere articolului 
15 din Regulamentul (UE) [HzR], 
cuantumul maxim care poate fi acordat 
într-un stat membru înainte de aplicarea 
articolului 15 din prezentul regulament în 
temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 
subsecțiunea 1 din prezentul regulament 
pentru un an calendaristic nu depășește 
cuantumurile stabilite în planul strategic 
PAC în conformitate cu alineatul (6).

6. Fără a se aduce atingere articolului 
15 din Regulamentul (UE) [HzR], 
cuantumul maxim care poate fi acordat 
într-un stat membru înainte de aplicarea 
articolului 15 din prezentul regulament în 
temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 
subsecțiunea 1 din prezentul regulament 
pentru un an calendaristic nu depășește 
cuantumurile stabilite în planul strategic 
PAC în conformitate cu alineatul (5).

7. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre pot decide să utilizeze o 
anumită pondere a alocării FEADR pentru 
a stimula sprijinirea și adoptarea pe o scară 
mai largă a proiectelor strategice integrate 
privind natura, definite în [Regulamentul 
LIFE], și pentru a finanța acțiuni în ceea ce 
privește mobilitatea transnațională în scop 
educațional în domeniul agriculturii și 
dezvoltării rurale, cu accent asupra tinerilor 
fermieri, în conformitate cu [Regulamentul 
Erasmus].

7. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre pot decide să utilizeze o 
anumită pondere a alocării FEADR pentru 
a stimula sprijinirea și adoptarea pe o scară 
mai largă a proiectelor strategice integrate 
privind natura, definite în [Regulamentul 
LIFE], atunci când sunt implicate 
comunități de fermieri, și pentru a finanța 
acțiuni în ceea ce privește mobilitatea 
transnațională în scop educațional în 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, 
cu accent asupra tinerilor fermieri, în 
conformitate cu [Regulamentul Erasmus], 
precum și asupra femeilor din zonele 
rurale.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Amendamentul 1111
Bert-Jan Ruissen
în numele Grupului ECR

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 97 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o explicație a modului în care 
intervențiile pentru fiecare obiectiv 
specific prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) contribuie la îndeplinirea 
obiectivului transversal stabilit la 
articolul 5 al doilea paragraf;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1112

Amendamentul 1112
Bert-Jan Ruissen
în numele Grupului ECR

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 97 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o explicație a modului în care 
intervențiile pentru fiecare obiectiv 
specific prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) contribuie la simplificare 
pentru beneficiarii finali și la reducerea 
poverii administrative;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1113

Amendamentul 1113
Bert-Jan Ruissen
în numele Grupului ECR

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 98 – paragraful 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) o descriere a elementelor legate de 
contribuția generală la simplificare și la 
reducerea sarcinii administrative și de 
reglementare pentru beneficiarii finali.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1114

Amendamentul 1114
Bert-Jan Ruissen
în numele Grupului ECR

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 86 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 86b
Fără a aduce atingere alocărilor 
prevăzute la articolul 86 alineatul (4), 
statele membre rezervă cel puțin 4 % din 
contribuția totală la planurile lor 
strategice pentru tipurile de intervenții 
care contribuie la obiectivul specific 
„atragerea și sprijinirea tinerilor 
fermieri”.

Or. en


