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Amendamentul 1117
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 9

Principii generale Principii generale

Statele membre concep intervențiile din 
propriile planuri strategice PAC în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii.

Statele membre, dacă este cazul în 
colaborare cu regiunile lor, concep 
intervențiile din propriile planuri strategice 
PAC în conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii.

Statele membre se asigură că intervențiile 
sunt stabilite pe baza unor criterii obiective 
și nediscriminatorii, sunt compatibile cu 
piața internă și nu denaturează 
concurența.

Statele membre, dacă este cazul în 
colaborare cu regiunile lor, se asigură că 
intervențiile sunt stabilite pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii și nu 
împiedică buna funcționare a pieței 
interne.

În cazul unei persoane juridice sau al 
unui grup de persoane fizice sau juridice, 
statele membre pot decide să aplice 
reducerea prevăzută la articolul 15 și 
formele de sprijin prevăzute la articolele 
26, 27, 29, 66, 67 și 68, astfel cum sunt 
definite în planurile lor strategice PAC de 
la nivelul membrilor respectivelor 
persoane juridice sau grupuri, atunci 
când dreptul național prevede ca fiecare 
membru să își asume drepturi și obligații 
comparabile cu cele ale fermierilor 
individuali activi care au statut de șef al 
exploatației, în special în ceea ce privește 
statutul lor economic, social și fiscal, cu 
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condiția să fi contribuit la consolidarea 
structurilor agricole ale persoanelor 
juridice sau ale grupurilor în cauză.

Statele membre instituie cadrul legal care 
reglementează acordarea sprijinului din 
partea Uniunii către beneficiari pe baza 
planurilor strategice PAC și în 
conformitate cu principiile și cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și în 
Regulamentul (UE) [HzR].

Statele membre, dacă este cazul în 
colaborare cu regiunile lor, instituie 
cadrul legal care reglementează acordarea 
sprijinului din partea Uniunii către 
beneficiari pe baza planurilor strategice 
PAC și în conformitate cu principiile și 
cerințele prevăzute în prezentul regulament 
și în Regulamentul (UE) [HzR].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Amendamentul 1118
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 Articolul 15

Reducerea plăților Reducerea plăților

1. Statele membre reduc cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
pentru un an calendaristic dat și care 
depășesc 60 000 EUR, după cum 
urmează:

1. Statele membre reduc cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
pentru un an calendaristic dat, atunci când 
suma respectivă depășește pragul de 
100 000 EUR:

(a) cu cel puțin 25 % în cazul 
intervalului 60 000 EUR-75 000 EUR;
(b) cu cel puțin 50 % în cazul 
intervalului 75 000 EUR-90 000 EUR;
(c) cu cel puțin 75 % în cazul 
intervalului 90 000 EUR-100 000 EUR;
(d) cu 100 % în cazul cuantumurilor 
de peste 100 000 EUR.
2. Înaintea aplicării alineatului (1), 
statele membre scad din cuantumul plăților 
directe care urmează a fi acordate unui 
fermier în temeiul prezentului capitol într-
un an calendaristic dat:

2. Înaintea aplicării alineatului (1), 
statele membre pot să scadă din cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
într-un an calendaristic dat:

(a) salariile legate de o activitate 
agricolă declarate de fermier, inclusiv 
impozitele și contribuțiile sociale aferente 
ocupării forței de muncă și

(a) 50 % din salariile legate de o 
activitate agricolă declarate de fermier, 
inclusiv impozitele și contribuțiile sociale 
aferente ocupării forței de muncă; și

(b) costul echivalent al forței de 
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muncă permanente și nesalariate legate 
de o activitate agricolă practicată de 
persoane care lucrează în cadrul fermei 
în cauză și care nu primesc un salariu sau 
care primesc o remunerație mai mică 
decât cuantumul plătit în mod normal 
pentru serviciile prestate, dar care sunt 
răsplătite prin rezultatul economic al 
întreprinderii agricole.

(ba) sprijinul direct prevăzut la 
articolele 27 și 28.

Pentru a calcula cuantumurile menționate 
la literele (a) și (b), statele membre 
utilizează salariile standard medii legate de 
o activitate agricolă la nivel național sau 
regional, înmulțite cu numărul unităților de 
muncă anuale declarate de fermierul în 
cauză.

Pentru a calcula cuantumurile menționate 
la litera (a), statele membre utilizează 
costurile reale cu salariile sau salariile 
standard medii legate de o activitate 
agricolă și conexă la nivel național sau 
regional, înmulțite cu numărul unităților de 
muncă anuale declarate de fermierul în 
cauză. Statele membre pot utiliza 
indicatori privind costurile salariale 
standard corespunzătoare diferitelor 
tipuri de exploatații sau date de referință 
privind crearea de locuri de muncă în 
funcție de tipul exploatației.

3. Rezultatul estimat al reducerii 
plăților este utilizat în principal pentru a 
contribui la finanțarea sprijinului 
redistributiv complementar pentru venit în 
scopul sustenabilității și, mai apoi, la 
finanțarea altor intervenții care țin de 
plățile directe decuplate.

3. Rezultatul estimat al reducerii 
plăților are prioritate pentru a finanța 
sprijinul redistributiv complementar pentru 
venit în scopul sustenabilității și, mai apoi, 
la finanțarea altor intervenții care țin de 
plățile directe decuplate.

De asemenea, statele membre pot utiliza 
întregul cuantum rezultat sau o parte a 
acestuia pentru a finanța tipuri de 
intervenții din cadrul FEADR specificate în 
capitolul IV, prin intermediul unui transfer. 
Acest transfer spre FEADR este cuprins în 
tabelele financiare din planul strategic PAC 
și poate fi revizuit în 2023 în conformitate 
cu articolul 90. Acest transfer nu face 
obiectul limitelor maxime pentru 
transferurile de fonduri dinspre FEGA 
spre FEADR stabilite la articolul 90.

De asemenea, statele membre pot utiliza 
întregul cuantum rezultat sau o parte a 
acestuia pentru a finanța tipuri de 
intervenții din cadrul FEADR specificate în 
capitolul IV, prin intermediul unui transfer. 
Acest transfer spre FEADR este cuprins în 
tabelele financiare din planul strategic PAC 
și poate fi revizuit în 2024 în conformitate 
cu articolul 90.

3a. În cazul unei persoane juridice 
sau al unui grup de persoane fizice sau 
juridice, statele membre pot aplica 
reducerea prevăzută la alineatul (1) la 
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nivelul membrilor respectivelor persoane 
juridice sau grupuri, atunci când dreptul 
național prevede ca fiecare membru să își 
asume drepturi și obligații comparabile cu 
cele ale fermierilor individuali care au 
statut de șef al exploatației, în special în 
ceea ce privește statutul lor economic, 
social și fiscal, cu condiția să fi contribuit 
la consolidarea structurilor agricole ale 
persoanelor juridice sau ale grupurilor în 
cauză.
3b. Atunci când un stat membru 
acordă fermierilor un sprijin redistributiv 
complementar pentru venit în temeiul 
articolului 26 și utilizează în acest scop 
cel puțin 12 % din alocarea sa pentru 
plățile directe stabilită în anexa IV, poate 
decide să nu aplice prezentul articol.
3c. Nu se acordă niciun avantaj 
constând în evitarea reducerii plăților 
acelor fermieri în cazul cărora s-a stabilit 
că au creat în mod artificial condițiile 
necesare pentru a evita efectele 
prezentului articol.

4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme prin care să se 
stabilească o bază armonizată pentru 
calcularea reducerii plăților prevăzute la 
alineatul (1) în vederea asigurării unei 
distribuiri corecte a fondurilor către 
beneficiarii îndreptățiți.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Amendamentul 1119
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 Articolul 18

Cuantumul sprijinului per hectar Cuantumul sprijinului per hectar

1. Cu excepția cazului în care statele 
membre decid să acorde sprijinul de bază 
pentru venitul în funcție de drepturile la 
plată menționate la articolul 19, sprijinul se 
plătește ca sumă uniformă per hectar.

1. Cu excepția cazului în care statele 
membre decid să acorde sprijinul de bază 
pentru venitul în funcție de drepturile la 
plată menționate la articolul 19, sprijinul se 
plătește ca sumă uniformă per hectar.

2. Statele membre pot decide să 
diferențieze cuantumul sprijinului de bază 
pentru venit per hectar între diversele 
grupuri de teritorii care se confruntă cu 
condiții socioeconomice sau agronomice 
similare.

2. Statele membre pot decide să 
diferențieze cuantumul sprijinului de bază 
pentru venit per hectar în funcție de 
diferitele grupuri de zone, în concordanță 
cu condițiile socioeconomice, ecologice 
sau agronomice. Statele membre pot 
decide să majoreze sumele destinate 
regiunilor care se confruntă cu 
handicapuri naturale sau specifice zonei 
și zonelor depopulate, precum și sprijinul 
acordat pentru pășunile permanente. În 
ceea ce privește pășunile alpine extensive 
tradiționale, astfel cum sunt definite de 
statele membre, cuantumul sprijinului de 
bază pentru venit per hectar poate fi 
redus, independent de situația veniturilor 
agricole.

2a. Statele membre pot crea 
mecanisme prin care să limiteze numărul 
de hectare eligibile la nivel național care 
pot beneficia de sprijin, pe baza unei 
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perioade de referință stabilite de statul 
membru.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Amendamentul 1120
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 Articolul 20

Valoarea drepturilor la plată și convergența Valoarea drepturilor la plată și convergența

1. Statele membre stabilesc valoarea 
unitară a drepturilor la plată înaintea 
convergenței în conformitate cu prezentul 
articol prin ajustarea valorii drepturilor la 
plată proporțional cu valoarea lor stabilită 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013 pentru anul de cerere 2020 și 
plata conexă pentru practicile agricole 
benefice pentru climă și mediu prevăzută 
în titlul III capitolul III din regulamentul 
menționat pentru anul de cerere 2020.

1. Statele membre stabilesc valoarea 
unitară a drepturilor la plată înaintea 
convergenței în conformitate cu prezentul 
articol prin ajustarea valorii drepturilor la 
plată proporțional cu valoarea lor stabilită 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013 pentru anul de cerere 2023 și 
plata conexă pentru practicile agricole 
benefice pentru climă și mediu prevăzută 
în titlul III capitolul III din regulamentul 
menționat pentru anul de cerere 2023.

2. Statele membre pot decide să 
diferențieze valoarea drepturilor la plată în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

2. Statele membre pot decide să 
diferențieze valoarea drepturilor la plată în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

3. Cel târziu până în anul de cerere 
2026, statele membre stabilesc un nivel 
maxim pentru valoarea drepturilor la plată 
pentru statul membru sau pentru fiecare 
grup de teritorii stabilit în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2).

3. Cel târziu până în anul de cerere 
2026, statele membre stabilesc un nivel 
maxim pentru valoarea drepturilor la plată 
pentru statul membru sau pentru fiecare 
grup de teritorii stabilit în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2).

4. Dacă valoarea drepturilor la plată 
stabilită în conformitate cu alineatul (1) nu 
este uniformă în interiorul unui stat 
membru sau al unui grup de teritorii stabilit 
în conformitate cu articolul 18 alineatul 
(2), statul membru în cauză asigură o 

4. Dacă valoarea drepturilor la plată 
stabilită în conformitate cu alineatul (1) nu 
este uniformă în interiorul unui stat 
membru sau al unui grup de teritorii stabilit 
în conformitate cu articolul 18 alineatul 
(2), statul membru în cauză asigură 
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convergență a valorii drepturilor la plată 
spre o valoare unitară uniformă până cel 
târziu în anul de cerere 2026.

convergență deplină a valorii drepturilor la 
plată spre o valoare unitară uniformă până 
cel târziu în anul de cerere 2026.

5. În scopul alineatului (4), fiecare stat 
membru se asigură că, cel târziu pentru 
anul de cerere 2026, toate drepturile la 
plată au o valoare de cel puțin 75 % din 
cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2026 prevăzut în planul strategic 
PAC transmis în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 
respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

5. În scopul alineatului (4), fiecare stat 
membru se asigură că, cel târziu pentru 
anul de cerere 2024, toate drepturile la 
plată au o valoare de cel puțin 75 % din 
cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2024 prevăzut în planul strategic 
PAC transmis în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 
respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

5a. În sensul alineatului (4), statele 
membre se asigură că, cel târziu pentru 
ultimul an de cerere al perioadei de 
programare, toate drepturile la plată au o 
valoare de 100 % din cuantumul unitar 
mediu planificat al sprijinului de bază 
pentru venit pentru anul de cerere 2026, 
prevăzut în planul strategic PAC transmis 
în conformitate cu articolul 106 alineatul 
(1) pentru statul membru respectiv sau 
pentru teritorii, stabilite în conformitate 
cu articolul 18 alineatul (2).În sensul 
alineatului (4), statele membre se asigură 
că, cel târziu pentru ultimul an de cerere 
al perioadei de programare, toate 
drepturile la plată au o valoare de 100 % 
din cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru 
anul de cerere 2026, prevăzut în planul 
strategic PAC transmis în conformitate cu 
articolul 106 alineatul (1) pentru statul 
membru respectiv sau pentru teritorii, 
stabilite în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2).

6. Statul membru finanțează 
majorările valorii drepturilor la plată 
necesare pentru conformitatea cu alineatele 
(4) și (5) utilizând orice eventual rezultat 
obținut din aplicarea alineatului (3) și, dacă 
este necesar, reducând diferența dintre 
valoarea unitară a drepturilor la plată 
stabilită în conformitate cu alineatul (1) și 
cuantumul unitar mediu planificat al 

6. Statul membru finanțează 
majorările valorii drepturilor la plată 
necesare pentru conformitatea cu alineatele 
(4) și (5) utilizând orice eventual rezultat 
obținut din aplicarea alineatului (3) și, dacă 
este necesar, reducând diferența dintre 
valoarea unitară a drepturilor la plată 
stabilită în conformitate cu alineatul (1) și 
cuantumul unitar mediu planificat al 



AM\1216037RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2026 prevăzut în planul strategic 
PAC transmis în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 
respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2026 prevăzut în planul strategic 
PAC transmis în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 
respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

Statul membru poate decide să aplice 
reducerea tuturor sau unei părți a 
drepturilor la plată cu o valoare stabilită în 
conformitate cu alineatul (1) care depășește 
cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2026 prevăzut în planul strategic 
PAC transmis în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 
respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

Statul membru poate decide să aplice 
reducerea tuturor sau unei părți a 
drepturilor la plată cu o valoare stabilită în 
conformitate cu alineatul (1) care depășește 
cuantumul unitar mediu planificat al 
sprijinului de bază pentru venit pentru anul 
de cerere 2026 prevăzut în planul strategic 
PAC transmis în conformitate cu articolul 
106 alineatul (1) pentru statul membru 
respectiv sau pentru teritoriile stabilite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

7. Reducerile menționate la alineatul 
(6) se bazează pe criterii obiective și 
nediscriminatorii. Fără a se aduce atingere 
valorii minime stabilite în conformitate cu 
alineatul (5), aceste criterii pot include 
stabilirea unei reduceri maxime care nu 
poate fi mai mică de 30 %.

7. Reducerile menționate la alineatul 
(6) se bazează pe criterii obiective și 
nediscriminatorii. Fără a se aduce atingere 
valorii minime stabilite în conformitate cu 
alineatul (5), aceste criterii pot include 
stabilirea unei reduceri maxime care nu 
poate fi mai mică de 30 % pe an.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Amendamentul 1121
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 Articolul 44

Programe operaționale Programe operaționale

1. Obiectivele menționate la articolul 
42 și intervențiile din sectorul fructelor și 
legumelor prevăzute de statele membre în 
planurile lor strategice PAC sunt 
implementate prin intermediul unor 
programe operaționale aprobate și al unor 
organizații de producători și/sau asociații 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 în condițiile prevăzute în 
prezentul articol.

1. Obiectivele menționate la articolul 
42 și intervențiile din sectorul fructelor și 
legumelor prevăzute de statele membre în 
planurile lor strategice PAC sunt 
implementate prin intermediul unor 
programe operaționale aprobate și al unor 
organizații de producători și/sau asociații 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 în condițiile prevăzute în 
prezentul articol.

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani. Aceste programe 
urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (d) și (e) și cel puțin 
două alte obiective menționate la articolul 
respectiv.

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani. Aceste programe 
urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (b), (d) și (e) și cel 
puțin două alte obiective menționate la 
articolul respectiv.

3. În cazul fiecărui obiectiv selectat, 
programele operaționale descriu 
intervențiile selectate din rândul celor 
prevăzute de statele membre în planurile 
lor strategice PAC.

3. În cazul fiecărui obiectiv selectat, 
programele operaționale descriu 
intervențiile selectate din rândul celor 
prevăzute de statele membre în planurile 
lor strategice PAC.

4. Organizațiile de producători și/sau 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 

4. Organizațiile de producători și/sau 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
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(UE) nr. 1308/2013 trimit statelor membre 
programele operaționale pentru aprobare.

(UE) nr. 1308/2013 trimit statelor membre 
programele operaționale pentru aprobare.

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători sau de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013.

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători sau de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013.

5a. Programele operaționale ale 
asociațiilor de organizații de producători 
pot fi programe operaționale parțiale sau 
programe operaționale totale. Programele 
operaționale totale respectă aceleași 
norme și condiții de gestionare ca și 
programele operaționale ale organizațiilor 
de producători.

6. Programele operaționale ale 
asociațiilor de organizații de producători nu 
cuprind aceleași intervenții ca programele 
operaționale ale organizațiilor membre. 
Statele membre examinează programele 
operaționale ale asociațiilor de organizații 
de producători împreună cu programele 
operaționale ale organizațiilor membre.

6. Programele operaționale ale 
asociațiilor de organizații de producători nu 
cuprind aceleași operațiuni ca programele 
operaționale ale organizațiilor membre. 
Statele membre examinează programele 
operaționale ale asociațiilor de organizații 
de producători împreună cu programele 
operaționale ale organizațiilor membre. 
Asociațiile de organizații de producători 
pot prezenta programe operaționale 
parțiale care includ măsurile identificate, 
dar nerealizate de către organizațiile 
membre, în cadrul programelor lor 
operaționale.

În acest scop, statele membre se asigură că: În acest scop, statele membre se asigură că:

(a) intervențiile din cadrul programelor 
operaționale ale unei asociații de 
organizații ale producătorilor sunt finanțate 
integral din contribuțiile organizațiilor 
membre ale asociației respective, iar 
fondurile respective sunt prelevate din 
fondurile operaționale ale respectivelor 
organizații membre;

(a) operațiunile din cadrul programelor 
operaționale ale unei asociații de 
organizații ale producătorilor sunt finanțate 
integral din contribuțiile organizațiilor 
membre ale asociației respective, iar 
fondurile respective sunt prelevate din 
fondurile operaționale ale respectivelor 
organizații membre;

(b) intervențiile și partea din finanțare 
care le revine sunt identificate în 
programul operațional al fiecărei 
organizații membre.

(b) intervențiile și partea din finanțare 
care le revine sunt identificate în 
programul operațional al fiecărei 
organizații membre.

7. Statele membre se asigură că: 7. Statele membre se asigură că:

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din (a) fie cel puțin 20 % din cheltuielile 
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cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

din cadrul programelor operaționale 
vizează intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e), 
fie programele operaționale cuprind trei 
sau mai multe acțiuni legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și 
(e).

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul menționate 
la articolul 42 litera (c);

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul menționate 
la articolul 42 litera (c) și;

(c) intervențiile din cadrul tipurilor de 
intervenții menționate la articolul 43 
alineatul (2) literele (d), (e) și (f) nu 
depășesc o treime din totalul cheltuielilor 
din cadrul programelor operaționale.

(c) intervențiile din cadrul tipurilor de 
intervenții menționate la articolul 43 
alineatul (2) literele (d), (e) și (f) nu 
depășesc o treime din totalul cheltuielilor 
din cadrul programelor operaționale.

7a. Programele operaționale aprobate 
înainte de ... [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament] ar trebui să fie 
reglementate în conformitate cu 
regulamentele în temeiul cărora au fost 
aprobate până la finalizarea lor, cu 
excepția cazului în care asociația de 
producători sau asociația de organizații 
de producători decide în mod voluntar să 
adopte prezentul regulament.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/6

Amendamentul 1122
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52 Articolul 52

Tipurile de intervenție din sectorul 
vitivinicol

Tipurile de intervenție din sectorul 
vitivinicol

1. Pentru fiecare obiectiv ales din 
rândul celor prevăzute la articolul 51, 
statele membre aleg, în planurile lor 
strategice PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

1. Pentru fiecare obiectiv ales din 
rândul celor prevăzute la articolul 51, 
statele membre aleg, în planurile lor 
strategice PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

(a) restructurarea și conversia 
plantațiilor viticole, inclusiv replantarea 
acestora în cazurile în care acest lucru este 
necesar în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru, dar cu excluderea 
reînnoirii normale a plantațiilor viticole, 
care constă în replantarea aceleiași parcele 
de teren cu același soi de struguri și potrivit 
aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, 
atunci când vița-de-vie și-a încheiat ciclul 
de viață natural;

(a) restructurarea și conversia 
plantațiilor viticole, inclusiv replantarea 
acestora în cazurile în care acest lucru este 
necesar în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru, sau după defrișarea 
voluntară pentru replantare în vederea 
adaptării la schimbările climatice și 
pentru creșterea diversității genetice, dar 
cu excluderea reînnoirii normale a 
plantațiilor viticole, care constă în 
replantarea aceleiași parcele de teren cu 
același soi de struguri și potrivit aceluiași 
sistem de cultivare a viței-de-vie, atunci 
când vița-de-vie și-a încheiat ciclul de viață 
natural;

(aa) plantarea de viță-de-vie pe 
suprafețele acordate în cadrul 
programului de autorizare prevăzut în 
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capitolul 3 secțiunea 1 din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013, aflate în zone viticole 
tradiționale în pericol de dispariție, care 
sunt definite de statele membre, ca 
măsură de protecție a diversității viticole;
(ab) cercetare și producție 
experimentală și alte măsuri, în special în 
domeniile conservării, studiului și 
creșterii variabilității dintre soiuri și din 
interiorul acestora în ceea ce privește 
soiurile europene de viță-de-vie și 
activități de promovare a utilizării 
economice a acestora;
(ac) acțiuni de reducere a utilizării 
pesticidelor;
(ad) acțiuni de reducere a riscurilor 
pentru viticultorii care se angajează să își 
modifice substanțial practicile și sistemul 
de produse, pentru a produce într-un mod 
mai sustenabil, inclusiv prin sporirea 
diversității structurale și biologice;

(b) investiții tangibile și intangibile în 
instalații de prelucrare și în infrastructura 
unității de vinificație, precum și în 
structurile și instrumentele de 
comercializare;

(b) investiții tangibile și intangibile în 
exploatații viticole, inclusiv în zone 
abrupte și terasate, cu excepția 
activităților care se încadrează în tipul de 
intervenție descris la articolul 52 alineatul 
(1) litera (a) și în instalații de prelucrare și 
în infrastructura unității de vinificație, 
precum și în structurile și instrumentele de 
comercializare; astfel de investiții pot viza 
protejarea plantațiilor viticole împotriva 
pericolelor climatice și adaptarea 
exploatațiilor la noile cerințe legale ale 
Uniunii;

(c) recoltarea înainte de coacere, ceea 
ce înseamnă distrugerea totală sau 
înlăturarea ciorchinilor de struguri neajunși 
încă la maturitate, reducând astfel la zero 
producția pe suprafața respectivă, fiind 
exclusă nerecoltarea, care constă în lăsarea 
strugurilor de calitate comercială pe plante 
la sfârșitul ciclului normal de producție;

(c) recoltarea înainte de coacere, ceea 
ce înseamnă distrugerea totală sau 
înlăturarea ciorchinilor de struguri neajunși 
încă la maturitate, reducând astfel la zero 
producția pe suprafața respectivă, fiind 
exclusă nerecoltarea, care constă în lăsarea 
strugurilor de calitate comercială pe plante 
la sfârșitul ciclului normal de producție;

(d) asigurarea recoltelor împotriva 
pierderilor de venit cauzate de fenomene 
climatice nefavorabile asimilate unor 
dezastre naturale, de fenomene climatice 

(d) asigurarea recoltelor împotriva 
pierderilor de venit cauzate de fenomene 
climatice nefavorabile asimilate unor 
dezastre naturale, de fenomene climatice 
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nefavorabile, de animale, de boli ale 
plantelor sau de infestări cu dăunători;

nefavorabile, de animale, de boli ale 
plantelor sau de infestări cu dăunători, 
garantându-se totodată că beneficiarii iau 
măsurile necesare de prevenire a 
riscurilor.

(e) investițiile tangibile în inovare care 
constau în dezvoltarea de procese, 
tehnologii și produse și subproduse 
vitivinicole inovatoare, alte investiții care 
adaugă valoare în orice etapă a lanțului de 
aprovizionare, inclusiv pentru schimburile 
de cunoștințe;

(e) investițiile tangibile în digitalizare 
și inovare, care constau în dezvoltarea de 
produse inovatoare și procese tehnologice 
în legătură cu produsele menționate în 
partea II a anexei VII la Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013 sau cu subproduse 
vitivinicole, de procese, tehnologii și 
produse și subproduse vitivinicole 
inovatoare, alte investiții care adaugă 
valoare în orice etapă a lanțului de 
aprovizionare, inclusiv pentru schimburile 
de cunoștințe, și/sau contribuie la 
adaptarea la schimbările climatice;

(f) distilarea subproduselor 
vitivinicole, efectuată în conformitate cu 
restricțiile prevăzute în partea II secțiunea 
D a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013;

(f) distilarea subproduselor 
vitivinicole, efectuată în conformitate cu 
restricțiile prevăzute în partea II secțiunea 
D a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013;

(g) acțiuni de informare referitoare la 
vinurile din Uniune, desfășurate în statele 
membre, pentru încurajarea consumului 
responsabil de vin sau promovarea 
sistemelor de calitate al Uniunii care 
vizează denumiri de origine și indicații 
geografice;

(g) acțiuni de informare referitoare la 
vinurile din Uniune, desfășurate în statele 
membre, pentru încurajarea consumului 
responsabil de vin;

(ga) acțiuni menite să îmbunătățească 
gradul de cunoaștere a piețelor, cum ar fi 
efectuarea de studii economice și de 
reglementare pe piețele existente, precum 
și promovarea enoturismului pentru a 
spori notorietatea plantațiilor viticole 
europene;

(h) promovarea efectuată în țări terțe, 
constând în una sau mai multe dintre 
următoarele:

(h) promovarea și comunicarea 
efectuată în țări terțe, constând în una sau 
mai multe dintre următoarele acțiuni și 
activități menite să îmbunătățească 
competitivitatea sectorului vitivinicol și 
deschiderea, diversificarea sau 
consolidarea piețelor:

(i) relații publice, acțiuni de 
promovare sau de publicitate, care vizează 

(i) relații publice, acțiuni de 
promovare sau de publicitate, care vizează 
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în mod special standardele înalte ale 
produselor din Uniune, în mod deosebit în 
ceea ce privește calitatea, siguranța 
alimentară sau mediul;

în mod special standardele înalte ale 
produselor din Uniune, în mod deosebit în 
ceea ce privește calitatea, siguranța 
alimentară sau mediul;

(ii) participarea la evenimente, târguri 
sau expoziții de importanță internațională;

(ii) participarea la evenimente, târguri 
sau expoziții de importanță internațională;

(iii) campanii de informare, în special 
privind sistemele de calitate ale Uniunii 
referitoare la denumirile de origine, 
indicațiile geografice și producția 
ecologică;

(iii) campanii de informare, în special 
privind sistemele de calitate ale Uniunii 
referitoare la denumirile de origine, 
indicațiile geografice și producția 
ecologică;

(iv) studii ale noilor piețe, necesare 
pentru extinderea piețelor de desfacere;

(iv) studii ale piețelor noi sau existente, 
necesare pentru extinderea și consolidarea 
piețelor de desfacere;

(v) studii de evaluare a rezultatelor 
măsurilor de promovare și informare;

(v) studii de evaluare a rezultatelor 
măsurilor de promovare și informare;

(vi) elaborarea dosarelor tehnice, 
inclusiv a testelor și evaluărilor de 
laborator, referitoare la practicile 
enologice, la normele fitosanitare și de 
igienă, precum și la cerințele altor țări terțe 
în privința importului de produse din 
sectorul vitivinicol, pentru facilitarea 
accesului la piețele țărilor terțe;

(vi) elaborarea dosarelor tehnice, 
inclusiv a testelor și evaluărilor de 
laborator, referitoare la practicile 
enologice, la normele fitosanitare și de 
igienă, precum și la cerințele altor țări terțe 
în privința importului de produse din 
sectorul vitivinicol, pentru a preveni 
restricționarea sau pentru a permite 
accesul la piețele țărilor terțe;

(i) asistență temporară și degresivă 
pentru acoperirea costurilor administrative 
ale instituirii de fonduri mutuale.

(i) asistență temporară și degresivă 
pentru acoperirea costurilor administrative 
ale instituirii de fonduri mutuale.

(ia) acțiuni pentru îmbunătățirea 
utilizării și a gospodăririi apei;
(ib) producția ecologică;
(ic) producția integrată;
(id) producția de precizie sau 
digitalizată;
(ie) conservarea solului și creșterea 
cantității de carbon din sol;
(if) crearea sau menținerea habitatelor 
favorabile pentru biodiversitate sau 
întreținerea peisajului, inclusiv 
conservarea caracteristicilor istorice;
(ig) îmbunătățirea rezistenței la 
dăunători și la bolile specifice viței-de-vie;
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(ih) reducerea producției de deșeuri și 
îmbunătățirea gestionării deșeurilor.
Măsurile de promovare menționate la 
primul paragraf litera (h) se aplică doar 
vinurilor cu denumire de origine protejată 
sau cu indicație geografică protejată ori 
vinurilor pentru care se indică soiul viței-
de-vie.

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre își motivează alegerea 
obiectivelor și a tipurilor de intervenții în 
sectorul vitivinicol. Statele membre își 
stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de 
intervenții alese.

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre își motivează alegerea 
obiectivelor și a tipurilor de intervenții în 
sectorul vitivinicol. Statele membre își 
stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de 
intervenții alese. Statele membre pot 
prevedea dispoziții specifice referitoare la 
acțiunile de informare și de promovare 
întreprinse de organismele de gestionare a 
denumirilor de origine protejate și a 
indicațiilor geografice protejate, în 
numele tuturor întreprinderilor în cauză, 
în special în ceea ce privește durata 
maximă a acestor acțiuni.

3. În plus față de cerințele prevăzute 
în titlul V, statele membre prevăd în 
planurile lor strategice PAC un calendar de 
punere în aplicare pentru tipurile de 
intervenții selectate și pentru intervenții, 
precum și un tabel financiar general care să 
arate resursele care urmează a fi utilizate și 
alocarea preconizată a resurselor între 
tipurile de intervenții selectate și între 
intervenții, în conformitate cu alocările 
financiare prevăzute în anexa V.

3. În plus față de cerințele prevăzute 
în titlul V, statele membre prevăd în 
planurile lor strategice PAC un calendar de 
punere în aplicare pentru tipurile de 
intervenții selectate și pentru intervenții, 
precum și un tabel financiar general care să 
arate resursele care urmează a fi utilizate și 
alocarea preconizată a resurselor între 
tipurile de intervenții selectate și între 
intervenții, în conformitate cu alocările 
financiare prevăzute în anexa V.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Amendamentul 1123
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 64 Articolul 64

Tipuri de intervenții pentru dezvoltarea 
rurală

Tipuri de intervenții pentru dezvoltarea 
rurală

Tipurile de intervenții în temeiul 
prezentului capitol sunt următoarele:

Tipurile de intervenții în temeiul 
prezentului capitol sunt următoarele:

(a) angajamente în materie de mediu și 
climă și alte angajamente în materie de 
gestionare;

(a) angajamente pentru 
sustenabilitatea agromediului, măsuri de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea și alte angajamente în 
materie de gestionare benefice pentru 
mediu;

(b) constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone;

(b) constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone;

(c) dezavantaje specifice anumitor 
zone, generate de anumite cerințe 
obligatorii;

(c) dezavantaje specifice anumitor 
zone, generate de anumite cerințe 
obligatorii;

(d) investiții; (d) investiții;

(da) investiții în irigații;
(db) instalarea de tehnologii digitale;

(e) instalarea tinerilor fermieri și 
întreprindere rurală nou înființată;

(e) instalarea tinerilor fermieri și a 
noilor fermieri și înființarea și dezvoltarea 
de noi întreprinderi rurale sustenabile;

(f) instrumente de gestionare a 
riscurilor;

(f) instrumente de gestionare a 
riscurilor;

(g) cooperare; (g) cooperare;
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(h) schimburi de cunoștințe și 
informare.

(h) schimburi de cunoștințe și 
informare.

(ha) măsuri în favoarea femeilor din 
mediul rural;
(hb) dezvoltarea strategiei „Sate 
inteligente”;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Amendamentul 1124
Peter Jahr
în numele Grupului PPE

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 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67 Articolul 67

Dezavantaje specifice anumitor zone, 
generate de anumite cerințe obligatorii

Dezavantaje specifice anumitor zone, 
generate de anumite cerințe obligatorii

1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru dezavantaje specifice anumitor 
zone, impuse de cerințe rezultate din 
implementarea Directivelor 92/43/CEE și 
2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE 
în condițiile prevăzute în prezentul articol 
și specificate mai detaliat în planurile 
strategice PAC ale statelor membre, pentru 
a contribui la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1).

1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru dezavantaje specifice anumitor 
zone, impuse de cerințe rezultate din 
implementarea Directivelor 92/43/CEE și 
2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE 
în condițiile prevăzute în prezentul articol 
și specificate mai detaliat în planurile 
strategice PAC ale statelor membre, pentru 
a contribui la îndeplinirea obiectivelor 
specifice relevante prevăzute la articolul 6 
alineatul (1).

2. Aceste plăți pot fi acordate 
fermierilor, deținătorilor de păduri și altor 
gestionari de terenuri în ceea ce privește 
zonele cu dezavantaje menționate la 
alineatul (1).

2. Aceste plăți pot fi acordate 
fermierilor, grupurilor de fermieri, 
deținătorilor de păduri și grupurilor de 
deținători de păduri, proprietarilor de 
păduri și grupurilor de proprietari de 
păduri. În cazuri justificate 
corespunzător, aceste plăți pot fi acordate 
și altor gestionari de terenuri.

2a. În cazul unei entități juridice sau 
al unui grup de entități fizice sau juridice, 
statele membre pot aplica sprijinul la 
nivelul membrilor respectivelor entități 
juridice sau grupuri, atunci când dreptul 
național prevede ca fiecare membru să își 
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asume drepturi și obligații comparabile cu 
cele ale fermierilor individuali care au 
statut de șef al exploatației, în special în 
ceea ce privește statutul lor economic, 
social și fiscal, cu condiția să fi contribuit 
la consolidarea structurilor agricole ale 
entităților juridice sau ale grupurilor în 
cauză.

3. Când stabilesc zonele cu 
dezavantaje, statele membre pot include 
următoarele zone:

3. Când stabilesc zonele cu 
dezavantaje, statele membre pot include 
următoarele zone:

(a) zonele agricole și forestiere Natura 
2000 delimitate în conformitate cu 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;

(a) zonele agricole și forestiere Natura 
2000 delimitate în conformitate cu 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 
mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere și care contribuie la punerea în 
aplicare a articolului 10 din Directiva 
92/43/CEE, cu condiția ca aceste zone să 
nu depășească 5 % din zonele Natura 2000 
delimitate incluse în domeniul de aplicare 
teritorială al fiecărui plan strategic PAC;

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 
mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere și care contribuie la punerea în 
aplicare a articolului 10 din Directiva 
92/43/CEE, cu condiția ca aceste zone să 
nu depășească 5 % din zonele Natura 2000 
delimitate incluse în domeniul de aplicare 
teritorială al fiecărui plan strategic PAC;

(c) zonele agricole incluse în planurile 
de management al bazinelor hidrografice în 
temeiul Directivei 2000/60/CE.

(c) zonele agricole incluse în planurile 
de management al bazinelor hidrografice în 
temeiul Directivei 2000/60/CE.

4. Statele membre pot acorda plăți în 
cadrul acestui tip de intervenții doar pentru 
a compensa în întregime sau parțial 
beneficiarii pentru costurile suplimentare 
suportate și pentru pierderile de venit 
aferente dezavantajelor specifice din zona 
în cauză.

4. Statele membre pot acorda plăți în 
cadrul acestui tip de intervenții doar pentru 
a compensa în întregime sau parțial 
beneficiarii pentru costurile suplimentare 
suportate și pentru pierderile de venit 
aferente dezavantajelor specifice din zona 
în cauză.

5. Costurile suplimentare și pierderile 
de venit menționate la alineatul (4) se 
calculează:

5. Costurile suplimentare și pierderile 
de venit menționate la alineatul (4) se 
calculează:

(a) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directivele 92/43/CEE și 
2009/147/CE, în raport cu dezavantajele 
generate de cerințele care depășesc 
standardele relevante privind bunele 
condiții agricole și de mediu, stabilite în 
capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu al 
prezentului regulament, precum și de 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 

(a) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directivele 92/43/CEE și 
2009/147/CE, în raport cu dezavantajele 
generate de cerințele care depășesc 
standardele relevante privind bunele 
condiții agricole și de mediu, stabilite în 
capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu al 
prezentului regulament, precum și de 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 
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articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament;

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament;

(b) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directiva 2000/60/CE, în 
raport cu dezavantajele generate de 
cerințele care depășesc cerințele legale în 
materie de gestionare relevante, cu 
excepția SMR 2, menționată în anexa III, și 
standardele privind bunele condiții agricole 
și de mediu, stabilite în capitolul I 
secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament.

(b) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directiva 2000/60/CE, în 
raport cu dezavantajele generate de 
cerințele care depășesc cerințele legale în 
materie de gestionare relevante, cu 
excepția SMR 1, menționată în anexa III, și 
standardele privind bunele condiții agricole 
și de mediu, stabilite în capitolul I 
secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament.

6. Plățile se acordă anual per hectar de 
suprafață.

6. Plățile se acordă anual per hectar de 
suprafață și sunt limitate la cuantumurile 
maxime stabilite în anexa IXaa.

Or. en


