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4 Definiții care urmează a fi 
formulate în planurile strategice PAC

4 Definiții care urmează a fi 
formulate în planurile strategice PAC

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre definesc activitatea 
agricolă, suprafața agricolă, hectarul 
eligibil, fermierul veritabil și tânărul 
fermier:

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre definesc activitatea 
agricolă, suprafața agricolă, hectarul 
eligibil, fermierul activ, tânărul fermier și 
noul fermier:

(a) „activitatea agricolă” trebuie 
definită astfel încât să includă atât 
producția produselor agricole enumerate în 
anexa I la TFUE, inclusiv producția de 
bumbac și de specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt, cât și menținerea suprafeței 
agricole într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni 
pregătitoare care depășesc metodele și 
utilajele agricole uzuale;

(a) „activitatea agricolă” trebuie 
definită astfel încât să includă atât 
producția produselor agricole enumerate în 
anexa I la TFUE, inclusiv producția de 
bumbac și de specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt, cât și menținerea suprafeței 
agricole într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni 
pregătitoare care depășesc metodele și 
utilajele agricole uzuale;

(b) „suprafața agricolă” trebuie definită 
astfel încât să fie formată din teren arabil, 
culturi permanente și pajiști permanente. 
Termenii „teren arabil”, „culturi 
permanente” și „pajiști permanente” 
trebuie specificate mai în detaliu de statele 
membre în următorul cadru:

(b) „suprafața agricolă” trebuie definită 
astfel încât să fie formată din teren arabil, 
culturi permanente și pajiști permanente și 
sisteme agrosilvice. Elementele de peisaj 
sunt considerate ca făcând parte din 
suprafața agricolă. Termenii „teren 
arabil”, „culturi permanente”, „pajiști 
permanente” și „sisteme agrosilvice” 
trebuie specificați mai în detaliu de statele 
membre în următorul cadru:

(i) „terenul arabil” este terenul cultivat (i) „terenul arabil” este terenul cultivat 
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pentru producția de culturi sau suprafețele 
disponibile pentru producția de culturi, dar 
lăsate în pârloagă, și include suprafețe 
scoase temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului28, cu articolul 39 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului29, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament;

pentru producția de culturi sau suprafețele 
disponibile pentru producția de culturi, dar 
lăsate în pârloagă, acesta putând include o 
combinație de culturi cu arbori și/sau 
arbuști, formând sisteme agrosilvice cu 
culturi intercalate, și include suprafețe 
scoase temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului28, cu articolul 39 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului29, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament;

(ii) „culturi permanente” sunt culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente și 
fânețele permanente, care ocupă terenurile 
pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare 
și care produc recolte repetate, inclusiv 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt;

(ii) „culturi permanente” sunt culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente și 
fânețele permanente, care ocupă terenurile 
pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare 
și care produc recolte repetate, inclusiv 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt, chiar dacă - în cazul în 
care statul membru prevede astfel - 
acestea se află în recipiente pentru plante 
pe folie;

(iii) „pajiști permanente și pășuni 
permanente” (denumite împreună „pajiști 
permanente”) sunt terenuri care nu sunt 
incluse în rotația de culturi a exploatației 
timp de cel puțin cinci ani, fiind 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane). Aceste pajiști pot include alte 
specii, precum arbuștii și/sau arborii, care 
sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale;

(iii) „pajiști permanente și pășuni 
permanente” (denumite împreună „pajiști 
permanente”) înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cinci ani sau mai mult, 
precum și, dacă statele membre decid 
astfel, cele care nu au fost arate timp de 
cinci ani sau mai mult; aceste pajiști pot 
include alte specii, precum arbuștii și/sau 
arborii, care sunt bune pentru pășunat 
sau/și, dacă statele membre decid astfel, 
alte specii precum arbuștii și/sau arborii 
care produc hrană pentru animale, cu 
condiția ca iarba și alte plante furajere 
erbacee să rămână predominante.
În cazul în care statele membre decid 
astfel, o rotație a culturilor este, de 
asemenea, modificarea speciilor de furaje 
verzi în cazul în care noua însămânțare 
constă într-un amestec de specii diferit 
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față de însămânțarea anterioară.
Statele membre pot decide, de asemenea, 
să considere drept pajiști permanente:
(i) terenurile bune pentru pășunat și care 
țin de anumite practici locale consacrate, 
unde, în mod tradițional, ierburile și alte 
plante furajere erbacee nu sunt 
predominante în zonele de pășunat; și/sau
(ii) terenurile bune pentru pășunat, unde 
ierburile și alte plante furajere erbacee nu 
sunt predominante sau sunt absente în 
zonele de pășunat, care pot include 
arbuști și/sau arbori și alte resurse 
consumate de animale (frunze, flori, 
tulpini, fructe).
(iiia) „sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor în care 
arborii sunt crescuți pe aceleași terenuri 
pe care se practică și agricultura;
(iii a) „pajiști temporare” înseamnă 
iarbă sau specii erbacee care cresc pe 
terenuri arabile (adică, în sistem de 
rotație) timp de mai puțin de cinci ani 
consecutivi sau de mai mult de cinci ani 
în cazul arăturilor și al reînsămânțărilor.

(c) în scopul tipurilor de intervenții sub 
formă de plăți directe, „hectarul eligibil” 
este definit astfel încât să cuprindă orice 
suprafață agricolă a exploatației:

(c) în scopul tipurilor de intervenții sub 
formă de plăți directe, „hectarul eligibil” 
este definit astfel încât să cuprindă orice 
suprafață agricolă a exploatației, inclusiv 
instalațiile tehnice mobile și staționare, în 
special drumurile agricole interne și 
adăpătorile, precum și baloturile de siloz 
și suprafețele reumidificate utilizate 
pentru paludicultură: :

(i) care, pe parcursul anului pentru 
care se solicită sprijin, este utilizată pentru 
o activitate agricolă sau, în cazul în care 
suprafața este folosită și pentru activități 
neagricole, este utilizată predominant 
pentru activități agricole și care se află la 
dispoziția fermierului. Dacă acest lucru 
este justificat corespunzător pe baza unor 
motive legate de mediu, hectarele eligibile 
pot include, de asemenea, anumite 
suprafețe utilizate pentru activități agricole 
doar din doi în doi ani.

(i) care, pe parcursul anului pentru 
care se solicită sprijin, este utilizată pentru 
o activitate agricolă sau, în cazul în care 
suprafața este folosită și pentru activități 
neagricole, este utilizată predominant 
pentru activități agricole și care se află la 
dispoziția fermierului. Dacă acest lucru 
este justificat corespunzător pe baza unor 
motive legate de mediu, biodiversitate și 
climă, hectarele eligibile pot include, de 
asemenea, anumite suprafețe utilizate 
pentru activități agricole doar din trei în 
trei ani.
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(ia) care, dacă statele membre decid 
astfel, poate conține elemente de peisaj și 
elemente precum biotopurile, cum ar fi 
arborii, tufișurile, pâlcurile arbustive și 
zonele umede, cu condiția ca acestea să 
nu acopere mai mult de 1/3 din suprafața 
fiecărei parcele agricole, astfel cum este 
definită la articolul 63 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr..../... [Regulament 
orizontal]

care a dat un drept la plată în temeiul 
titlului III capitolul II secțiunea 2 
subsecțiunea 2 din prezentul regulament 
sau în temeiul schemei de plată de bază sau 
al schemei de plată unică pe suprafață 
prevăzute în titlul III din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 și care:

care reprezintă orice suprafață agricolă a 
exploatației care a dat un drept la plată în 
temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 
subsecțiunea 2 din prezentul regulament 
sau în temeiul schemei de plată de bază sau 
al schemei de plată unică pe suprafață 
prevăzute în titlul III din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 și care:

– nu mai este conformă cu definiția 
termenului „hectar eligibil” de la litera (a) 
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, ca 
urmare a punerii în aplicare a 
Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE 
sau a Directivei 2000/60/CE;

– nu este un „hectar eligibil”, astfel 
cum este definit de statele membre în 
temeiul subpunctelor (i) și (ia) de la 
prezentul punct,

- ca urmare a punerii în aplicare a 
Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE 
sau a Directivei 2000/60/CE
- ca urmare a măsurilor legate de 
suprafață care contribuie la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea, precum și la obiectivele privind 
mediul și biodiversitatea prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f) din prezentul regulament; Aceste zone 
pot fi utilizate pentru cultivarea plantelor 
palustre;

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este împădurită în 
temeiul articolului 31 din Regulamentul 
(CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau 
al articolului 22 din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme 
naționale ale cărei condiții respectă 
dispozițiile de la articolul 43 alineatele (1), 
(2) și (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 sau de la articolul 22 din 

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este împădurită în 
temeiul articolului 31 din Regulamentul 
(CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau 
al articolului 22 din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme 
naționale ale cărei condiții respectă 
dispozițiile de la articolul 43 alineatele (1), 
(2) și (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 sau de la articolul 22 din 
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Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau de la 
articolele 65 și 67 din prezentul 
regulament;

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau de la 
articolele 65 și 67 din prezentul 
regulament; Statele membre pot stabili 
condiții adecvate pentru a include 
împădurirea terenurilor prin intermediul 
finanțării private sau naționale care 
contribuie la unul sau mai multe obiective 
specifice legate de mediu, biodiversitate și 
climă.

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este retrasă 
temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament.

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este retrasă 
temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament.

Suprafețele utilizate pentru producția de 
cânepă constituie hectare eligibile numai în 
cazul în care conținutul de 
tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu 
depășește 0,2 %;

Suprafețele utilizate pentru producția de 
cânepă constituie hectare eligibile numai în 
cazul în care conținutul de 
tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu 
depășește 0,3 %;

(d) „fermierii veritabili” trebuie 
definiți astfel încât să se garanteze că nu se 
acordă sprijin celor a căror activitate 
agricolă constituie doar o parte 
nesemnificativă din totalul activităților lor 
economice sau a căror activitate 
profesională principală nu este agricolă, 
însă fără a se exclude sprijinirea fermierilor 
care desfășoară mai multe activități. 
Definiția trebuie să permită să se 
stabilească, în funcție de condiții precum 
evaluări ale veniturilor, forța de muncă 
ocupată în fermă, obiectul de activitate al 
societății și/sau intrările în registre, care 
fermieri nu sunt considerați fermieri 
veritabili.

(d) „fermierii activi” trebuie definiți 
astfel încât să se garanteze că se acordă 
sprijin numai persoanelor fizice sau 
juridice sau grupurilor de persoane fizice 
sau juridice care desfășoară cel puțin un 
nivel minim de activitate agricolă și care 
furnizează bunuri publice în conformitate 
cu obiectivele planului strategic PAC, însă 
fără a se exclude sprijinirea fermierilor 
care desfășoară mai multe activități, mai 
ales fermierii cu fracțiune de normă, 
fermierii care practică agricultura de 
semisubzistență și agricultura de mare 
valoare naturală.
În orice caz, definiția păstrează modelul 
de exploatație agricolă familială regăsit în 
Uniune, cu caracter individual sau 
asociativ, indiferent de dimensiunea 
exploatației și, dacă este necesar, poate 
avea în vedere caracteristicile specifice ale 
regiunilor definite la articolul 349 din 
TFUE.
Definiția garantează că nu se acordă 
niciun sprijin persoanelor fizice sau 
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juridice sau grupurilor de persoane fizice 
sau juridice care gestionează aeroporturi, 
servicii de transport feroviar, sisteme de 
alimentare cu apă, servicii imobiliare, 
terenuri permanente de sport și spații 
destinate activităților de agrement. Statele 
membre pot decide să adauge la această 
listă alte întreprinderi sau activități 
neagricole similare sau să retragă aceste 
adăugiri și pot exclude din această 
definiție persoanele fizice sau 
întreprinderile care efectuează 
prelucrarea la scară largă a produselor 
agricole, cu excepția grupurilor de 
fermieri, care sunt implicate în astfel de 
activități de prelucrare.
În cazul în care o exploatație care 
beneficiază de plăți din PAC face parte 
dintr-o structură mai mare, în principal 
neagricolă, acest lucru trebuie să fie 
transparent.
Atunci când formulează definiția, statele 
membre:
(i) aplică pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, unul sau mai multe 
elemente, cum ar fi evaluări ale 
veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății, 
criteriile minime de activitate agricolă, 
experiența, formarea și/sau competențele 
adecvate și/sau includerea activităților lor 
agricole în registrele naționale;
(ii) stabilesc, pe baza caracteristicilor lor 
naționale sau regionale, un cuantum al 
plăților directe care nu depășește 
5 000 EUR, în temeiul căruia fermierii 
care desfășoară cel puțin un nivel minim 
de activitate agricolă și furnizează bunuri 
publice, sunt considerați, în orice caz, 
„fermieri activi”.

(e) „tânărul fermier” trebuie definit 
astfel încât să includă:

(e) „tânărul fermier” trebuie definit 
astfel încât să includă o limită de vârstă de 
40 de ani și:

(i) o limită maximă de vârstă care nu 
poate depăși 40 de ani;
(ii) condițiile pentru a fi „șeful 
exploatației”;

(ii) condițiile pentru a fi „șeful 
exploatației”;
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(iii) formarea profesională și/sau 
competențele corespunzătoare necesare.

(iii) formarea profesională și/sau 
competențele corespunzătoare.
Statele membre trebuie să ia în 
considerare, atunci când evaluează 
respectarea condițiilor pentru a fi „șeful 
exploatației”, clauzele specifice ale 
acordului de parteneriat.
(ea) „noul fermier” trebuie definit 
astfel încât să includă:
(i) condițiile pentru a fi „șeful 
exploatației”;
(ii) formarea profesională și/sau 
competențele corespunzătoare;
(iii) o limită de vârstă de peste 40 de ani.
Potrivit acestei definiții, un „nou fermier” 
nu poate fi recunoscut ca „tânăr fermier”, 
astfel cum este definit la litera (e).

2. În vederea protejării sănătății 
publice, Comisia este împuternicită, în 
conformitate cu articolul 138, să adopte 
acte delegate de completare a prezentului 
regulament, conținând atât norme prin care 
acordarea plăților să fie condiționată de 
utilizarea semințelor certificate de anumite 
soiuri de cânepă, cât și procedura pentru 
determinarea soiurilor de cânepă și pentru 
verificarea conținutului lor de 
tetrahidrocanabinol menționat la alineatul 1 
litera (c).

2. În vederea protejării sănătății 
publice, Comisia este împuternicită, în 
conformitate cu articolul 138, să adopte 
acte delegate de completare a prezentului 
regulament, conținând atât norme prin care 
acordarea plăților să fie condiționată de 
utilizarea semințelor certificate de anumite 
soiuri de cânepă, cât și procedura pentru 
determinarea soiurilor de cânepă și pentru 
verificarea conținutului lor de 
tetrahidrocanabinol menționat la alineatul 1 
litera (c) din prezentul articol.

_________________ _________________
28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European de Orientare și 
Garantare Agricolă (FEOGA) și de 
modificare și abrogare a unor regulamente 
(JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European de Orientare și 
Garantare Agricolă (FEOGA) și de 
modificare și abrogare a unor regulamente 
(JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 
21.10.2005, p. 1).

29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 
21.10.2005, p. 1).

Or. en
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Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 Obiective generale 5 Obiective generale

Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează 
îmbunătățirea în continuare a dezvoltării 
sustenabile a agriculturii, a sectorului 
alimentar și a zonelor rurale și contribuie la 
îndeplinirea următoarelor obiective 
generale:

În concordanță cu obiectivele PAC 
stabilite la articolul 39 din TFUE, 
sprijinul din FEGA și din FEADR vizează 
îmbunătățirea în continuare a dezvoltării 
sustenabile a agriculturii, a sectorului 
alimentar și a zonelor rurale și contribuie la 
îndeplinirea următoarelor obiective 
generale în domeniul economiei, al 
mediului și în cel social:

(a) promovarea unui sector agricol 
inteligent, rezilient și diversificat care 
garantează securitatea alimentară;

(a) promovarea unui sector agricol 
modern, competitiv, rezilient și diversificat 
care garantează securitatea alimentară pe 
termen lung, protejând, totodată, modelul 
de fermă familială;

(b) stimularea îngrijirii mediului și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă;

(b) sprijinirea și îmbunătățirea 
protecției mediului a biodiversității și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă;

(c) consolidarea structurii 
socioeconomice a zonelor rurale.

(c) consolidarea structurii 
socioeconomice a zonelor rurale, pentru a 
contribui la crearea și menținerea 
locurilor muncă, prin garantarea unui 
venit viabil pentru fermieri, urmărirea 
unui nivel de trai echitabil pentru 
întreaga populație agricolă și combaterea 
depopulării zonelor rurale, acordând o 
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atenție deosebită regiunilor mai puțin 
populate și mai puțin dezvoltate, precum 
și la o dezvoltare teritorială echilibrată.

Obiectivele respective sunt completate de 
obiectivul transversal al modernizării 
sectorului prin stimularea și împărtășirea 
cunoștințelor, prin promovarea inovării și a 
digitalizării în agricultură și în zonele 
rurale și prin încurajarea adoptării acestor 
măsuri.

Obiectivele respective sunt completate de 
obiectivul transversal al modernizării 
sectorului și interconectate cu acesta, prin 
asigurarea faptului că fermierii au acces 
la cercetare, formare profesională și 
împărtășirea cunoștințelor și servicii de 
transfer de cunoștințe, prin promovarea 
inovării și a digitalizării în agricultură și în 
zonele rurale și prin încurajarea adoptării 
acestor măsuri.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1150

Amendamentul 1150
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
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 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Îndeplinirea obiectivelor generale 
trebuie urmărită prin intermediul 
următoarelor obiective specifice:

1. Îndeplinirea obiectivelor generale 
trebuie urmărită prin intermediul 
următoarelor obiective specifice:

(a) sprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, 
în vederea îmbunătățirii securității 
alimentare;

(a) sprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, 
în vederea îmbunătățirii securității 
alimentare;

(b) îmbunătățirea orientării spre piață și 
sporirea competitivității, inclusiv punerea 
unui accent mai puternic asupra cercetării, 
tehnologiei și digitalizării;

(b) îmbunătățirea orientării spre piață și 
sporirea competitivității, inclusiv punerea 
unui accent mai puternic asupra cercetării, 
tehnologiei și digitalizării;

(c) îmbunătățirea poziției fermierilor în 
cadrul lanțului valoric;

(c) îmbunătățirea poziției fermierilor în 
cadrul lanțului valoric;

(d) contribuirea la energia sustenabilă, 
precum și la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea;

(d) contribuirea la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea, prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, inclusiv prin 
consolidarea absorbanților de carbon, a 
stocării carbonului și a stocării în sectorul 
agricol și alimentar, precum și prin 
integrarea energiei sustenabile, 
asigurând, în același timp, securitatea 
alimentară, și la gestionarea sustenabilă 
și protecția pădurilor, în conformitate cu 
Acordul de la Paris;

(e) promovarea dezvoltării sustenabile 
și a gospodăririi eficiente a unor resurse 
naturale precum apa, solul și aerul;

(e) promovarea dezvoltării durabile și 
a gospodăririi eficiente a resurselor 
naturale și contribuirea la protecția și 
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îmbunătățirea calității apei, a solului și a 
aerului, inclusiv prin gestionarea 
specifică și sustenabilă a nutrienților și 
utilizarea redusă a produselor de protecție 
a plantelor și a antibioticelor

(f) contribuirea la protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și a 
peisajelor;

(f) îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și contribuirea la oprirea și 
inversarea tendinței de pierdere a 
biodiversității, inclusiv prin protejarea 
florei și a faunei benefice și a speciilor de 
polenizatori, prin sprijinirea 
agrobiodiversității, a conservării naturii și 
a agrosilviculturii, precum și contribuirea 
la obținerea unei rezistențe naturale 
sporite, la restaurarea și conservarea 
solurilor, a corpurilor de apă, a 
habitatelor și a peisajelor și sprijinirea 
sistemelor agricole de mare valoare 
naturală;

(g) atragerea tinerilor fermieri și 
facilitarea dezvoltării întreprinderilor din 
zonele rurale;

(g) atragerea și sprijinirea tinerilor 
fermieri, a noilor fermieri și promovarea 
participării femeilor în sectorul agricol, în 
special în zonele cele mai depopulate și în 
zonele care se confruntă cu constrângeri 
naturale; facilitarea formării profesionale 
și a experienței în întreaga Uniune, a 
dezvoltării durabile a întreprinderilor și a 
creării de locuri de muncă în zonele 
rurale;

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii economice, a incluziunii 
sociale și a dezvoltării locale în zonele 
rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 
silviculturii sustenabile.

(h) promovarea coeziunii sociale și 
teritoriale în zonele rurale, inclusiv prin 
crearea de locuri de muncă, creștere, 
investiții, incluziune socială, combaterea 
sărăciei rurale și prin dezvoltarea locală, 
inclusiv a unor servicii locale de înaltă 
calitate pentru comunitățile rurale, cu 
accent pe zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale; promovarea unor 
condiții decente de viață, de muncă și 
economice; diversificarea activităților și a 
veniturilor, inclusiv a agroturismului, a 
bioeconomiei sustenabile, a economiei 
circulare, a protecției și gestionării 
durabile a pădurilor, asigurând, totodată, 
egalitatea de gen; promovarea egalității 
de șanse în zonele rurale prin măsuri 
specifice de sprijin și de recunoaștere a 
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muncii femeilor în agricultură, artizanat, 
turism și serviciile locale;

(i) îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura UE exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv 
la alimentele sigure, hrănitoare și 
sustenabile, la deșeurile alimentare și la 
bunăstarea animalelor.

(i) îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura Uniunii exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv 
la alimentele sigure, hrănitoare, de înaltă 
calitate și sustenabile, agricultura cu 
consum redus de factori de producție, 
agricultura ecologică, reducerea 
deșeurilor alimentare, combaterea 
rezistenței la antimicrobiene și 
îmbunătățirea sănătății și a calității vieții 
animalelor, precum și creșterea gradului 
de conștientizare a societății cu privire la 
importanța fermierilor și a zonelor rurale, 
contribuind, în același timp, la punerea în 
aplicare a Agendei 2030 pentru o 
dezvoltare durabilă.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1151

Amendamentul 1151
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
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 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

11 Principiu și domeniu de aplicare 11 Principiu și domeniu de aplicare

1. Statele membre includ în propriile 
planuri strategice PAC un sistem de 
condiționalitate în temeiul căruia se 
impune o sancțiune administrativă 
beneficiarilor care primesc plățile directe 
prevăzute în capitolul II din prezentul titlu 
sau prima anuală prevăzută la articolele 
65, 66 și 67 și care nu îndeplinesc cerințele 
legale în materie de gestionare prevăzute în 
legislația Uniunii și nu respectă standardele 
privind bunele condiții agricole și de mediu 
ale terenurilor stabilite în planurile 
strategice PAC, enumerate în anexa III, în 
ceea ce privește următoarele domenii 
specifice:

1. Statele membre includ în propriile 
planuri strategice PAC un sistem de 
condiționalitate în temeiul căruia 
beneficiarii care primesc plățile directe 
prevăzute în capitolul II din prezentul titlu 
sau primele anuale prevăzute la articolele 
65, 66 și 67 fac obiectul unor sancțiuni 
administrative dacă nu îndeplinesc 
cerințele legale în materie de gestionare 
prevăzute în legislația Uniunii și nu 
respectă standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor stabilite 
în planurile strategice PAC, enumerate în 
anexa III, în ceea ce privește următoarele 
domenii specifice:

(a) clima și mediul; (a) clima și mediul, inclusiv apa, 
aerul, solul, biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice;

(b) sănătatea publică, sănătatea 
animalelor și sănătatea plantelor;

(b) sănătatea publică, sănătatea 
animalelor și sănătatea plantelor;

(c) bunăstarea animalelor. (c) bunăstarea animalelor.

2. Normele referitoare la sancțiunile 
administrative care trebuie incluse în 
planurile strategice PAC trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute în titlul 
IV capitolul IV din Regulamentul (UE) 
[HzR].

2. Normele referitoare la un sistem 
eficace și proporționat de sancțiuni 
administrative care trebuie incluse în 
planurile strategice PAC trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute în titlul 
IV capitolul IV din Regulamentul (UE) 
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[HzR].

3. Actele juridice menționate în anexa 
III privind cerințele legale în materie de 
gestionare se aplică în versiunea care este 
aplicabilă și, în cazul directivelor, în 
versiunea pusă în aplicare de statele 
membre.

3. Actele juridice menționate în anexa 
III privind cerințele legale în materie de 
gestionare se aplică în versiunea care este 
aplicabilă și, în cazul directivelor, în 
versiunea pusă în aplicare de statele 
membre.

4. În sensul prezentei secțiuni, 
„cerință legală în materie de gestionare” 
înseamnă fiecare cerință legală în materie 
de gestionare în parte din dreptul Uniunii 
menționată în anexa III în cadrul unui 
anumit act juridic, care este diferită ca 
substanță de orice alte cerințe din același 
act.

4. În sensul prezentei secțiuni, 
„cerință legală în materie de gestionare” 
înseamnă fiecare cerință legală în materie 
de gestionare în parte din dreptul Uniunii 
menționată în anexa III în cadrul unui 
anumit act juridic, care este diferită ca 
substanță de orice alte cerințe din același 
act.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1152

Amendamentul 1152
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
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 70 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

70 Instrumente de gestionare a 
riscurilor

70 Instrumente de gestionare a 
riscurilor

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

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

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

2. Sprijinul în cadrul acestui tip de 
intervenții poate fi acordat pentru 
promovarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor care nu doar ajută fermierii activi 
să gestioneze riscurile aferente producției 
și veniturilor legate de activitatea lor 
agricolă pe care nu le pot controla, ci și 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice relevante prevăzute la articolul 6.
Instrumentele respective pot consta în 
sisteme de gestionare a riscurilor 
multiple.

3. Statele membre pot acorda, în 
special, următorul sprijin:

3. Statele membre pot acorda, în 
special, următorul sprijin:

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

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

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

(ba) contribuții financiare la un 
instrument de stabilizare a veniturilor, 
sub forma unui fond mutual și care 
acordă:
(i) compensații fermierilor din toate 
sectoarele în cazul unei scăderi drastice a 
veniturilor lor;
(ii) compensații fermierilor dintr-un 
anumit sector în cazul unei scăderi 
drastice a veniturilor lor.
3a. Statele membre limitează 
contribuțiile financiare la fondurile 
mutuale menționate la alineatul (3) 
literele (b) și (ba) la următoarele 
elemente:
(a) costurile administrative aferente 
creării fondului mutual, repartizate pe o 
perioadă de maximum trei ani, în mod 
regresiv;
(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensații financiare 
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pentru fermieri. În plus, contribuția 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a le plăti fermierilor 
compensația financiară în caz de criză;
(c) suplimentarea cuantumului plăților 
anuale în fondul mutual;
(d) capitalul subscris inițial al fondului 
mutual.

4. statele membre stabilesc 
următoarele condiții de eligibilitate:

4. statele membre stabilesc 
următoarele condiții de eligibilitate:

(a) tipurile și acoperirea sistemelor de 
asigurare și a fondurilor mutuale eligibile;

(a) tipurile și acoperirea sistemelor de 
asigurare, a fondurilor mutuale și a 
instrumentelor de stabilizare a veniturilor 
eligibile;

(b) metodologia de calculare a 
pierderilor și factorii declanșatori pentru 
compensare;

(b) metodologia de calculare a 
pierderilor și factorii declanșatori pentru 
compensare, inclusiv prin utilizarea unor 
indici biologici, climatici sau economici 
aplicați la nivel de exploatație sau la nivel 
local, regional sau național;

(c) normele referitoare la constituirea 
și gestionarea fondurilor mutuale.

(c) normele referitoare la constituirea 
și gestionarea fondurilor mutuale.

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin doar pentru acoperirea 
pierderilor de cel puțin 20 % din producția 
medie anuală a fermierului sau din venitul 
mediu anual al fermierului din perioada de 
trei ani anterioară sau din media pe trei ani 
bazată pe cei cinci ani precedenți, cu 
excepția celei mai mari și a celei mai mici 
dintre valori.

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin doar pentru acoperirea: 
pierderilor de cel puțin 20% din producția 
medie anuală a produsului în cauză sau 
din venitul mediu anual al fermierului din 
perioada de trei ani anterioară sau din 
media pe trei ani bazată pe cei cinci ani 
precedenți, cu excepția celei mai mari și a 
celei mai mici dintre valori. Pentru 
pierderile de producție, această perioadă 
poate fi extinsă la o perioadă de patru ani 
sau la o medie bazată pe perioada de opt 
ani anterioară, cu excepția celei mai mari 
și a celei mai mici dintre valori.

6. Statele membre limitează sprijinul 
la rata maximă de 70 % din costurile 
eligibile.

6. Statele membre limitează sprijinul 
la rata maximă din costurile eligibile 
stabilită în anexa IXaa.

7. Statele membre se asigură că se 
evită supracompensarea ca urmare a 
combinării intervențiilor din cadrul 
prezentului articol cu alte sisteme publice 

7. Statele membre se asigură că sunt 
puse în aplicare strategii de reducere a 
riscurilor pentru a spori reziliența 
fermelor împotriva riscurilor legate de 
schimbările naturale și climatice și pentru 
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sau private de gestionare a riscurilor. a reduce expunerea la instabilitatea 
veniturilor, asigurând, în plus, faptul că 
supracompensația ca urmare a combinării 
intervențiilor din cadrul prezentului articol 
cu alte sisteme publice sau private de 
gestionare a riscurilor.

7a. Statele membre care introduc 
sisteme naționale de gestionare a 
riscurilor sau care dispun deja de acestea 
înainte de ... [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament] pot utiliza 
instrumentele prevăzute la acest articol 
pentru acoperirea riscurilor neacoperite 
în cadrul sistemelor respective.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1153

Amendamentul 1153
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
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 106 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

106 Aprobarea planului strategic PAC 106 Aprobarea planului strategic PAC

1. Cel târziu până la data de 1 
ianuarie 2020, fiecare stat membru 
prezintă Comisiei o propunere de plan 
strategic PAC, cuprinzând informațiile 
menționate la articolul 95.

1. Până la … [un an de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], fiecare stat membru prezintă 
Comisiei o propunere de plan strategic 
PAC, cuprinzând informațiile menționate 
la articolul 95.
Comisia încurajează statele membre să 
facă schimb de informații și de bune 
practici atunci când își elaborează 
planurile strategice PAC.

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 

2. Comisia evaluează planurile 
strategice PAC propuse din perspectiva 
caracterului complet al planurilor, a 
consecvenței și coerenței cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul 
regulament și cu dispozițiile adoptate în 
temeiul acestuia, precum și cu 
Regulamentul orizontal, a contribuției 
efective la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a 
impactului asupra funcționării adecvate a 
pieței interne și a denaturării concurenței, 
precum și a nivelului sarcinii 
administrative a beneficiarilor și a 
administrației. Evaluarea se va concentra, 
în special, asupra caracterului adecvat al 
strategiei planului strategic PAC, a 
obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a 
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intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

intervențiilor și a alocării resurselor 
bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale planului strategic PAC prin 
intermediul setului de intervenții propus pe 
baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

În funcție de rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (2), Comisia poate 
adresa observații statelor membre în 
termen de trei luni de la data prezentării 
planului strategic PAC.

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește planul propus.

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

4. Comisia aprobă planul strategic 
PAC propus, cu condiția să fi fost 
transmise informațiile necesare, iar 
Comisia să considere că planul este 
compatibil cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și cu dispozițiile 
adoptate în temeiul acestuia și al 
Regulamentului (UE) [HzR].

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu opt luni de la prezentarea 
sa de către statul membru în cauză.

Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are 
loc la cel târziu șase luni de la prezentarea 
sa de către statul membru în cauză.

Aprobarea nu vizează informațiile 
menționate la articolul 101 litera (c) și în 
anexele I-IV la planul strategic PAC 
menționat la articolul 95 alineatul (2) 
literele (a)-(d).
În cazuri justificate corespunzător, statul 
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic PAC 
sunt prezentate Comisiei ca o modificare a 
planului în conformitate cu articolul 107.

În cazuri justificate corespunzător, statul 
membru poate solicita Comisiei aprobarea 
unui plan strategic PAC care nu conține 
toate elementele. În cazul respectiv, statul 
membru în cauză indică părțile din planul 
strategic PAC care lipsesc și prevede ținte 
și planuri financiare indicative, menționate 
la articolul 100, pentru întregul plan 
strategic PAC, pentru a arăta consecvența 
și coerența de ansamblu a planului. 
Elementele lipsă ale planului strategic PAC 
sunt prezentate Comisiei ca o modificare a 
planului în conformitate cu articolul 107, 
într-un termen care nu ar trebui să 
depășească trei luni. Acestea sunt 
coerente și consecvente în raport cu 
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țintele și planurile financiare indicative 
prezentate anterior de statul membru, fără 
nicio modificare sau reducere 
semnificativă a nivelului de ambiție.

6. Fiecare plan strategic PAC este 
aprobat de Comisie prin intermediul unei 
decizii de punere în aplicare, fără a se 
aplica procedura comitetului menționată la 
articolul 139.

6. Fiecare plan strategic PAC este 
aprobat de Comisie prin intermediul unei 
decizii de punere în aplicare, fără a se 
aplica procedura comitetului menționată la 
articolul 139.

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale doar după aprobarea lor de 
către Comisie.

7. Planurile strategice PAC produc 
efecte legale doar după aprobarea lor de 
către Comisie.

7a. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport de 
sinteză privind planurile strategice PAC 
naționale, în termen de șase luni de la 
aprobarea acestora, însoțit de evaluări 
descrise clar pentru a furniza informații 
cu privire la deciziile luate de statele 
membre în vederea abordării obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1).
7b. Comisia traduce planurile 
strategice PAC în limba engleză și le 
publică într-un mod care asigură accesul 
public și transparența la nivel european.
7c. Aprobarea planurilor strategice 
PAC și punerea lor în aplicare de către 
statele membre nu determină întârzieri în 
ceea ce privește perioada de solicitare de 
ajutor pentru beneficiari sau plata la timp 
a ajutorului, în special în primul an de 
punere în aplicare.

Or. en


