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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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 65 Articolul 65

Angajamente în materie de mediu și climă 
și alte angajamente în materie de 

gestionare

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
1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru angajamente în materie de mediu și 
climă și alte angajamente în materie de 
gestionare în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru practici sustenabile în materie de 
agromediu, măsuri de atenuare a 
schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inclusiv managementul riscurilor 
naturale, și pentru alte angajamente în 
materie de gestionare, cum ar fi 
silvicultura, protejarea și îmbunătățirea 
resurselor genetice și sănătatea și 
bunăstarea animalelor, în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

2. Statele membre includ în planurile 
lor strategice PAC angajamente în materie 
de agromediu și climă.

2. Statele membre includ în planurile 
lor strategice PAC angajamente în materie 
de agromediu și climă.

3. Statele membre pot pune la 
dispoziție sprijinul din cadrul acestui tip de 
intervenții pe întregul lor teritoriu, în 
funcție de nevoile lor specifice naționale, 

3. Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul din cadrul acestui tip de 
intervenții pe întregul lor teritoriu, în 
funcție de nevoile lor specifice naționale, 
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regionale sau locale. regionale sau locale. Acest sprijin este 
limitat la cuantumurile maxime stabilite 
în anexa IXaa.

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, grupurilor de fermieri și altor 
gestionari de terenuri 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.

5. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre oferă doar plăți care 
vizează angajamente care:

5. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre oferă doar plăți care 
vizează angajamente care:

(a) depășesc cerințele legale în materie 
de gestionare relevante și standardele 
privind bunele condiții agricole și de mediu 
stabilite în capitolul I secțiunea 2 din 
prezentul titlu;

(a) depășesc cerințele legale în materie 
de gestionare relevante și standardele 
privind bunele condiții agricole și de mediu 
stabilite în capitolul I secțiunea 2 din 
prezentul titlu;

(b) depășesc cerințele minime privind 
utilizarea îngrășămintelor și a produselor 
de protecție a plantelor, bunăstarea 
animalelor și alte cerințe obligatorii 
prevăzute de dreptul național și de dreptul 
Uniunii;

(b) depășesc cerințele minime 
relevante privind utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
bunăstarea animalelor, prevenirea 
rezistenței la antimicrobiene și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute de dreptul 
Uniunii;

(c) depășesc condițiile stabilite pentru 
menținerea suprafeței agricole în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a);

(c) depășesc condițiile stabilite pentru 
menținerea suprafeței agricole în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a);

(d) diferă de angajamentele pentru care 
se acordă plăți în temeiul articolului 28.

(d) diferă de angajamentele pentru care 
se acordă plăți în temeiul articolului 28 sau 
sunt complementare acestora, asigurând 
totodată că nu există finanțare dublă.

6. Statele membre compensează 
beneficiarii pentru costurile suportate și 
pierderile de venit aferente angajamentelor 
asumate. După caz, aceste compensări pot 

6. Statele membre compensează 
beneficiarii pentru costurile suportate și 
pierderile de venit aferente angajamentelor 
asumate. De asemenea, statele membre 
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acoperi și costurile de tranzacție. În cazuri 
justificate corespunzător, statele membre 
pot acorda sprijin sub formă de rată 
forfetară sau de plată unică per unitate. 
Plățile se acordă anual.

acordă beneficiarilor un stimulent 
financiar și, după caz, pot acoperi și 
costurile de tranzacție. În cazuri justificate 
corespunzător, statele membre pot acorda 
sprijin sub formă de rată forfetară sau de 
plată unică fie per hectar sau suprafață, 
fie per unitate în funcție de tipul de 
angajament. Statele membre pot acorda 
sprijin anual pentru programele destinate 
întregii ferme, care urmăresc 
transformarea holistă a sistemelor 
agricole în direcția obiectivelor 
prezentului alineat. Plățile se acordă anual.

6a. Nivelul plăților variază în funcție de 
gradul de ambiție pentru sustenabilitatea 
fiecărei practici sau set de practici, pe 
baza unor criterii nediscriminatorii, 
pentru a oferi un stimulent eficient pentru 
participare. De asemenea, statele membre 
pot diferenția plățile în funcție de natura 
constrângerilor care afectează activitățile 
agricole ca urmare a angajamentelor 
asumate și în funcție de diferitele sisteme 
de exploatare.

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. Pentru a încuraja fermierii și 
grupurile de fermieri să realizeze o 
îmbunătățire semnificativă a calității 
mediului la scară mai largă și în mod 
măsurabil, statele membre pot promova și 
sprijini scheme colective voluntare și o 
combinație de angajamente de gestionare 
sub forma unor scheme conduse la nivel 
local și scheme de plată bazate pe 
rezultate, inclusiv printr-o abordare 
teritorială. Acestea pun în practică toate 
mijloacele necesare pentru consultanță, 
instruire și transfer de cunoștințe pentru a 
ajuta fermierii care își schimbă sistemele 
de producție.

8. Angajamentele se asumă pentru o 
perioadă de cinci până la șapte ani. Cu 
toate acestea, dacă este necesar pentru 
realizarea sau menținerea anumitor 
beneficii de mediu urmărite, statele 
membre pot stabili, în planurile lor 
strategice PAC, o perioadă mai lungă 
pentru anumite tipuri de angajamente, 

8. Angajamentele se asumă, de obicei, 
pentru o perioadă de cinci până la șapte 
ani. Cu toate acestea, dacă este necesar 
pentru realizarea sau menținerea anumitor 
beneficii de mediu urmărite, inclusiv prin 
luarea în considerare a naturii de lungă 
durată a silviculturii, statele membre pot 
stabili, în planurile lor strategice PAC, o 
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inclusiv prin acordarea unei prelungiri 
anuale a acestora după încheierea perioadei 
inițiale. În cazuri excepționale și justificate 
în mod corespunzător și pentru 
angajamente noi care urmează imediat 
după angajamentul îndeplinit în perioada 
inițială, statele membre pot stabili o 
perioadă mai scurtă în planurile lor 
strategice PAC.

perioadă mai lungă pentru anumite tipuri 
de angajamente, inclusiv prin acordarea 
unei prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale. În cazuri 
excepționale și justificate în mod 
corespunzător și pentru angajamente noi 
care urmează imediat după angajamentul 
îndeplinit în perioada inițială, statele 
membre pot stabili o perioadă mai scurtă în 
planurile lor strategice PAC.

9. Dacă acordă sprijin în cadrul 
acestui tip de intervenții pentru 
angajamente de agromediu și climă, pentru 
angajamente privind adoptarea sau 
menținerea practicilor și metodelor 
specifice agriculturii ecologice definite în 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și pentru 
servicii de silvomediu și climatice, statele 
membre stabilesc o plată per hectar.

9. Dacă acordă sprijin în cadrul 
acestui tip de intervenții pentru 
angajamente de agromediu și climă, 
inclusiv pentru angajamente privind 
adoptarea sau menținerea practicilor și 
metodelor specifice agriculturii ecologice 
definite în Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007, pentru gestionarea integrată 
a dăunătorilor, pentru protejarea 
sistemelor agrosilvice și pentru servicii de 
silvomediu și climatice, statele membre 
stabilesc o plată per hectar, fie per hectar 
sau suprafață, fie per unitate în funcție de 
tipul de angajament.

10. Statele membre se asigură că 
persoanele care desfășoară operațiuni în 
cadrul acestui tip de intervenții au acces la 
cunoștințele și informațiile necesare pentru 
implementarea unor astfel de operațiuni.

10. Statele membre se asigură că 
persoanele care desfășoară operațiuni în 
cadrul acestui tip de intervenții au acces la 
cunoștințele și informațiile relevante 
necesare pentru implementarea unor astfel 
de operațiuni și că se oferă o instruire 
adecvată celor care o solicită, precum și 
acces la expertiză, pentru a ajuta fermierii 
care își asumă schimbarea sistemelor de 
producție.

11. Statele membre se asigură că 
intervențiile în temeiul prezentului articol 
sunt coerente cu cele stabilite în temeiul 
articolului 28.

11. Statele membre se asigură că 
intervențiile în temeiul prezentului articol 
sunt coerente cu cele stabilite în temeiul 
articolului 28.

Or. en
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Amendamentul 1134
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 86 Articolul 86

Alocările financiare minime și maxime 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].

2. 2.

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 35 % 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.
Se pot lua în considerare în scopul 
calculării contribuției totale a FEADR 
menționate la primul paragraf cel mult 
40 % din plățile acordate în conformitate 
cu articolul 66.
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Primul paragraf nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice.

Primul paragraf nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice.

2a. Minimum 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, 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.

3. 3.

O proporție maximă de 4 % din contribuția 
totală a FEADR la planul strategic PAC 
prevăzută în anexa IX poate fi utilizată 
pentru finanțarea acțiunilor de asistență 
tehnică la inițiativa statelor membre, 
menționate la articolul 112.

O proporție maximă de 4 % din contribuția 
totală a FEADR la planul strategic PAC 
prevăzută în anexa IX poate fi utilizată 
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 

4. Statele membre rezervă cel puțin 
cuantumurile prevăzute în anexa X pentru 
sprijinul complementar pentru venit pentru 
tinerii fermieri, astfel cum este prevăzut la 
articolul 27.
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nevoilor care trebuie satisfăcute, 
cuantumul se utilizează pentru 
următoarele tipuri de intervenții:
(a) sprijinul complementar pentru venit 
pentru tinerii fermieri, prevăzut la articolul 
27;
(b) instalarea tinerilor fermieri 
menționată la articolul 69.

4a. Statele membre rezervă cel puțin 60 % 
din cuantumurile stabilite în anexa VII 
pentru:
(a) un sprijin de bază pentru venit în 
scopul sustenabilității, astfel cum este 
menționat în titlul III capitolul II 
subsecțiunea 2;
(b) plata redistributivă, astfel cum se 
menționează în titlul III capitolul II 
secțiunea 2 subsecțiunea 3;
(c) intervențiile cuplate pentru sprijinul 
veniturilor, astfel cum se menționează în 
titlul III capitolul II secțiunea 2 
subsecțiunea 1;
(d) tipuri de intervenții în alte sectoare, 
astfel cum se menționează în titlul III 
capitolul III secțiunea 7.
Prin derogare, când un stat membru 
folosește opțiunea prevăzută la 
articolul 90 alineatul (1) primul paragraf 
litera (a) de la suma rezervată conform 
primului paragraf, acesta poate reduce 
suma minimă pe care a stabilit-o conform 
primului paragraf prin suma mărită.
4b. Minimum 6 % din cuantumurile 
prevăzute în anexa VII este rezervată 
plăților redistributive menționate la 
articolul 26.
4c. Cel puțin 30 % din totalul alocărilor 
prevăzute în anexa VII pentru perioada 
2023-2027 sunt rezervate programelor 
pentru climă, mediu și condițiile de viață 
ale animalelor, astfel cum se prevede la 
articolul 28.
Statele membre pot rezerva cuantumuri 
diferite pentru fiecare an calendaristic, 



AM\1216058RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

inferioare sau superioare procentului 
stabilit de statul membru în temeiul 
primei teze, cu condiția ca suma tuturor 
cuantumurilor anuale să corespundă 
acestui procent.
Prin derogare, când un stat membru 
folosește opțiunea prevăzută la 
articolul 90 alineatul (1) primul paragraf 
litera (a) de la suma rezervată conform 
articolului 28, acesta poate reduce suma 
minimă pe care a stabilit-o conform 
primului paragraf prin suma mărită.

5. 5.

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

Procentajul menționat la primul paragraf 
poate fi majorat cu cel mult 2 %, cu 
condiția ca suma care corespunde ponderii 
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 Cuantumul inclus în planul strategic PAC 
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aprobat care rezultă din aplicarea primelor 
două paragrafe este obligatoriu.

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], 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 pe tinerii 
fermieri, în conformitate cu [Regulamentul 
Erasmus], precum și pe femeile din zonele 
rurale.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1135

Amendamentul 1135
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

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 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87 Articolul 87

Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice

Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 
contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările climatice 
utilizând o metodă simplă și comună.

1. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia evaluează 
contribuția politicii la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările climatice 
folosind o metodologie comună, 
recunoscută la nivel internațional.

2. Contribuția la ținta pentru 
cheltuieli este estimată prin aplicarea 
unor ponderări specifice diferențiate pe 
baza contribuției (semnificative sau 
moderate) a sprijinului la îndeplinirea 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice. Respectivele ponderări sunt 
următoarele:
(a) 40 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul sprijinului de bază pentru venit în 
scopul sustenabilității și din cadrul 
sprijinului complementar pentru venit, 
menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunile 2 și 3;
(b) 100 % în cazul cheltuielilor din 
cadrul schemelor pentru climă și mediu 
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menționate în titlul III capitolul II 
secțiunea II subsecțiunea 4;
(c) 100 % în cazul cheltuielilor 
aferente intervențiilor menționate la 
articolul 86 alineatul (2) primul paragraf;
(d) 40 % în cazul cheltuielilor pentru 
constrângerile naturale sau pentru alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
menționate la articolul 66.

2a. Comisia elaborează o metodologie 
comună bazată pe dovezi științifice și 
recunoscută la nivel internațional, pentru 
a urmări mai precis cheltuielilor pentru 
obiectivele climatice și de mediu, inclusiv 
biodiversitatea, și evaluează contribuția 
estimată a diferitelor tipuri de intervenție, 
ca parte a evaluării intermediare 
menționată la articolul 139a.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Amendamentul 1136
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 90 Articolul 90

Flexibilitate între alocările pentru plăți 
directe și alocările FEADR

Flexibilitate între alocările pentru plăți 
directe și alocările FEADR

1. Ca parte a propunerii de plan 
strategic PAC menționate la articolul 106 
alineatul (1), fiecare stat membru poate 
decide să transfere:

1. Ca parte a propunerii de plan 
strategic PAC menționate la articolul 106 
alineatul (1), fiecare stat membru poate 
decide să transfere:

(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 or

(a) până la 12 % din alocările totale 
pentru plăți directe prevăzute în anexa IV 
după deducerea alocărilor pentru bumbac 
prevăzute în anexa VI pentru anii 
calendaristici 2023-2026 și transferate 
către alocarea statului membru pentru 
FEADR în exercițiile financiare 2024-
2027, cu condiția ca statele membre să 
folosească majorarea respectivă pentru 
intervențiile de agromediu menționate la 
articolul 65 ai căror beneficiari sunt 
fermieri; sau

(b) până la 15 % din alocarea statului 
membru pentru FEADR pentru exercițiile 
financiare 2022-2027 către alocarea 
statului membru pentru plăți directe 
prevăzută în anexa IV pentru anii 
calendaristici 2021-2026.

(b) până la 5 % din alocarea statului 
membru pentru FEADR pentru exercițiile 
financiare 2024-2027 către alocarea 
statului membru pentru plăți directe 
prevăzută în anexa IV pentru anii 
calendaristici 2023-2026, cu condiția ca 
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majorarea respectivă să fie alocată 
operațiunilor prevăzute la articolul 28.

Procentajul transferului dinspre alocarea 
statului membru pentru plăți directe spre 
alocarea pentru FEADR menționat la 
primul paragraf poate fi majorat:

Prin derogare de la litera (b) a 
paragrafului anterior, statele membre a 
căror valoare națională medie pe hectar 
este sub media UE, pot transfera până la 
12 % din alocările FEADR către alocarea 
pentru plăți directe. Cu toate acestea, 
transferul nu trebuie să fie mai mare 
decât suma necesară pentru a alinia 
media națională pe hectar la media UE. 
Transferul este alocat în întregime 
intervențiilor menționate la articolul 28.

(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);
(b) cu până la 2 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă în conformitate cu 
articolul 86 alineatul (4) litera (b).

Alocările pentru plăți directe transferate 
conform alineatului (1) litera (a) din 
prezentul articol pot fi deduse din cota 
contribuției în conformitate cu 
articolul 86 alineatul (4) litera (a) sau cu 
litera (c) sau o combinație a ambelor.

2. Deciziile menționate la alineatul (1) 
precizează procentajul menționat la 
alineatul (1), care poate varia în funcție de 
anul calendaristic.

2. Deciziile menționate la alineatul (1) 
precizează procentajul menționat la 
alineatul (1), care poate varia în funcție de 
anul calendaristic.

3. În 2023, statele membre pot să își 
revizuiască deciziile menționate la 
alineatul (1) ca parte a unei cereri de 
modificare a planurilor strategice PAC, 
menționată la articolul 107.

3. În 2024, statele membre pot să își 
revizuiască deciziile menționate la 
alineatul (1) ca parte a unei cereri de 
modificare a planurilor strategice PAC, 
menționată la articolul 107.

Statele membre comunică Comisiei până 
la 31 decembrie 2021 deciziile menționate 
la alineatul (1) împreună cu decizia lor 
privind aplicarea articolului 15 și a 
articolului 26.
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15.10.2020 A8-0200/1137

Amendamentul 1137
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

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 107 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107a
Revizuirea planurilor strategice PAC

Până la 31 decembrie 2025, statele 
membre își revizuiesc planurile strategice 
pentru a se asigura că sunt aliniate cu 
legislația aplicabilă a Uniunii privind 
clima și mediul și prezintă Comisiei cereri 
de modificare a planurilor strategice în 
consecință.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Amendamentul 1138
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

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 139 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 139a
Evaluarea la jumătatea perioadei

1. Până la 30 iunie 2025, Comisia 
efectuează o evaluare la jumătatea 
perioadei a PAC și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru a evalua funcționarea noului 
model de performanță de către statele 
membre, pentru a ajusta ponderările 
pentru monitorizarea climei în 
conformitate cu noua metodologie 
menționată la articolul 87 alineatul (3) și, 
după caz, Comisia prezintă propuneri 
legislative.
2. Pentru a se asigura că planurile 
strategice ale statelor membre sunt 
aliniate la legislația Uniunii privind clima 
și mediul, evaluarea la jumătatea 
perioadei menționată la alineatul (1) va 
lua în considerare legislația relevantă în 
vigoare atunci.

Or. en


