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16.10.2020 A8-0200/1156

Amendamentul 1156
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 care corespunde cu 
cerințele legale în materie de gestionare 
prevăzute în legislația Uniunii și nu 
respectă standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor, 
enumerate în anexa III, stabilite în 
planurile strategice PAC, în ceea ce 
privește următoarele domenii specifice:

(a) clima și mediul; (a) clima și mediul, inclusiv calitatea 
apei, conservarea solului și 
biodiversitatea;

(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 
eficient de sancțiuni administrative, astfel 
cum sunt prevăzute în titlul IV capitolul IV 
din Regulamentul (UE) [HzR], se aplică 
beneficiarilor care primesc plăți directe în 
temeiul prezentului titlu din capitolul II 
sau prime anuale prevăzute la articolele 
65, 66 și 67, atunci când nu respectă 
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normele în materie de condiționalitate 
prevăzute la alineatul (1) de la prezentul 
articol.
2a. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament în ceea ce privește derogările 
temporare privind normele în materie de 
condiționalitate în perioadele de epidemii, 
fenomene climatice extreme, evenimente 
catastrofale sau dezastre naturale.

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 A8-0200/1157

Amendamentul 1157
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 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

25 Plata în sumă rotundă pentru micii 
fermieri

25 Schemă simplificată pentru micii 
fermieri

Statele membre pot acorda micilor 
fermieri definiți de statele membre plăți 
sub forma unei sume fixe care să 
înlocuiască plățile directe prevăzute în 
prezenta secțiune și în secțiunea 3 din 
prezentul capitol. Statele membre concep 
intervenția corespunzătoare în planul 
strategic PAC ca fiind opțională pentru 
fermieri.

1. Statele membre pot introduce o schemă 
simplificată pentru micii fermieri care 
solicită sprijin, în valoare de până la 
1 250 EUR. Această schemă poate consta 
într-o sumă fixă, care să înlocuiască plățile 
directe prevăzute în prezenta secțiune și în 
secțiunea 3 din prezentul capitol sau într-o 
plată per hectar care poate fi diferențiată 
pe teritorii, definită în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2). Statele membre 
concep intervenția corespunzătoare în 
planul strategic PAC ca fiind opțională 
pentru fermieri.

(1) Beneficiarii schemei simplificate 
pentru micii fermieri pot fi obligați să 
respecte cerințele 8 și 9 litera (a) 
referitoare la standardele privind bunele 
condiții agricole și de mediu ale 
terenurilor (GAEC) prevăzute în 
anexa III la prezentul regulament.
(2) Fermierii care doresc să participe 
la schema simplificată depun o cerere cel 
târziu la o dată pe care o va stabili statul 
membru, fără ca aceasta să afecteze 
posibilitatea statelor membre de a include 
în mod automat fermierii care îndeplinesc 
condițiile și de a le oferi posibilitatea de a 
se retrage într-un anumit termen.
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(3) În cazul fermierilor care participă 
la această schemă, statele membre pot 
aplica controale simplificate ale 
condiționalității, astfel cum se prevede la 
articolul 84 din Regulamentul (UE) 
[HzR].
(4) Statele membre pot stabili norme și 
servicii pentru reducerea costurilor 
administrative, sprijinind cooperarea la 
nivelul micilor fermieri.
(5) Statele membre se asigură că 
fermierilor nu li se acordă niciun avantaj 
prevăzut la prezentul articol dacă se 
stabilește că au creat în mod artificial, 
după 1 iunie 2018, condițiile care le 
permit să beneficieze de plățile destinate 
micilor fermieri.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Amendamentul 1158
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 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

26 Sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității

26 Sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității

1. Statele membre prevăd un sprijin 
redistributiv complementar pentru venit în 
scopul sustenabilității („sprijinul 
redistributiv pentru venit”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

1. Statele membre prevăd un sprijin 
redistributiv complementar pentru venit în 
scopul sustenabilității („sprijinul 
redistributiv pentru venit”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

2. Statele membre asigură 
redistribuirea sprijinului de la fermele mai 
mari spre fermele mai mici sau medii, 
prevăzând un sprijin redistributiv pentru 
venit sub forma unei plăți anuale decuplate 
per hectar eligibil acordate fermierilor care 
au dreptul la o plată în temeiul sprijinului 
de bază pentru venit menționat la articolul 
17.

2. Statele membre asigură o 
redistribuire echitabilă a sprijinului de la 
fermele mai mari spre fermele mai mici sau 
medii, prevăzând un sprijin distributiv 
pentru venit sub forma unei plăți anuale 
decuplate acordate fermierilor activi care 
au dreptul la o plată în temeiul sprijinului 
de bază pentru venit menționat la articolul 
17. Acest sprijin poate fi acordat fie per 
hectar eligibil, fie per fermier activ.

3. Statele membre stabilesc un 
cuantum per hectar sau cuantumuri 
diferite pentru diferite intervale de 
hectare, precum și numărul maxim de 
hectare per fermier pentru care se plătește 
sprijinul redistributiv pentru venit.

3. Dacă statele membre aleg să acorde 
sprijinul per hectar eligibil, ele stabilesc o 
plată echivalentă cu un cuantum per hectar 
sau cuantumuri diferite pentru diferite 
intervale de hectare. Statele membre pot 
diferenția aceste cuantumuri în funcție de 
teritoriile definite în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2). precum și 
numărul maxim de hectare per fermier 
pentru care se plătește sprijinul 
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redistributiv pentru venit.

3a. Cuantumul plății distributive per 
hectar nu trebuie să depășească 65 % din 
sprijinul de bază pentru venit în scopul 
sustenabilității, în conformitate cu media 
națională sau teritorială, înmulțită cu 
numărul de hectare eligibile.
3b. Dacă statele membre aleg să 
acorde sprijinul per fermier activ, ele 
stabilesc o plată echivalentă cu un 
cuantum per fermier activ. Cuantumul 
plății distributive per fermier activ nu 
trebuie să depășească 65 % din sprijinul 
de bază pentru venit în scopul 
sustenabilității, în conformitate cu media 
națională sau teritorială, înmulțită cu 
numărul mediu de hectare eligibile per 
fermier activ din statul membru.

4. Cuantumul per hectar planificat 
pentru un anumit an de cerere nu trebuie să 
depășească media națională a plăților 
directe per hectar pentru anul de cerere 
respectiv.

4. Cuantumul per hectar planificat 
pentru un anumit an de cerere nu trebuie să 
depășească media națională a plăților 
directe per hectar pentru anul de cerere 
respectiv.

4a. Statele membre se asigură că nu se 
acordă niciun avantaj prevăzut în 
prezentul capitol fermierilor în privința 
cărora s-a stabilit că și-au împărțit 
exploatațiile doar cu scopul de a beneficia 
de plata redistributivă. Această dispoziție 
se aplică și fermierilor ale căror 
exploatații sunt rezultatul împărțirii 
respective.

5. Cuantumul mediu național al 
plăților directe per hectar este stabilit ca 
fiind raportul dintre plafonul național 
pentru plăți directe pentru un anumit an de 
cerere prevăzut în anexa IV și realizările 
planificate totale aferente sprijinului de 
bază pentru venit pentru respectivul an de 
cerere, exprimat în număr de hectare.

5. Cuantumul mediu național al 
plăților directe per hectar este stabilit ca 
fiind raportul dintre plafonul național 
pentru plăți directe pentru un anumit an de 
cerere prevăzut în anexa IV și realizările 
planificate totale aferente sprijinului de 
bază pentru venit pentru respectivul an de 
cerere, exprimat în număr de hectare.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1159

Amendamentul 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ca parte a obligațiilor lor de a 
contribui la îndeplinirea obiectivului 
specific numit „atragerea tinerilor 
fermieri și facilitarea dezvoltării 
întreprinderilor din zonele rurale”, 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(g) și de a dedica acestui obiectiv cel puțin 
2 % din propriile alocări pentru plățile 
directe în conformitate cu articolul 86 
alineatul (4), statele membre pot acorda un 
sprijin complementar pentru venit tinerilor 
fermieri care au înființat o nouă exploatație 
pentru prima oară și care au dreptul la o 
plată în temeiul sprijinului de bază pentru 
venit menționat la articolul 17.

2. Ca parte a obligațiilor lor de a 
atrage tineri fermieri în conformitate cu 
obiectivul prevăzut la articolul 6 alineatul 
(1) litera (g) și de a dedica acestui obiectiv 
cel puțin 4 % din propriile alocări pentru 
plățile directe în conformitate cu articolul 
86 alineatul (4), statele membre pot acorda 
un sprijin complementar pentru venit 
tinerilor fermieri care au înființat o nouă 
exploatație pentru prima oară ca șefi ai 
exploatației și care au dreptul la o plată în 
temeiul sprijinului de bază pentru venit 
menționat la articolul 17.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Amendamentul 1160
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 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul unei entități juridice sau 
al unui grup de entități fizice sau juridice, 
statele membre pot aplica sprijinul pentru 
tinerii fermieri la nivelul membrilor 
respectivelor entități 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 statutul 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.

Or. en



AM\1216068RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

16.10.2020 A8-0200/1161

Amendamentul 1161
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 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

27 Sprijinul complementar pentru 
venit pentru tinerii fermieri

27 Sprijinul complementar pentru 
venit pentru tinerii fermieri

1. Statele membre pot acorda un 
sprijin complementar pentru venit tinerilor 
fermieri în condițiile prevăzute în prezentul 
articol și specificate mai în detaliu în 
propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot acorda un 
sprijin complementar pentru venit tinerilor 
fermieri, definiți în conformitate cu 
criteriile stabilite la articolul 4 alineatul 
(1) litera (d), în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

2. Ca parte a obligațiilor lor de a 
contribui la îndeplinirea obiectivului 
specific numit „atragerea tinerilor 
fermieri și facilitarea dezvoltării 
întreprinderilor din zonele rurale”, 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(g) și de a dedica acestui obiectiv cel puțin 
2 % din propriile alocări pentru plățile 
directe în conformitate cu articolul 86 
alineatul (4), statele membre pot acorda un 
sprijin complementar pentru venit tinerilor 
fermieri care au înființat o nouă exploatație 
pentru prima oară și care au dreptul la o 
plată în temeiul sprijinului de bază pentru 
venit menționat la articolul 17.

2. Ca parte a obligațiilor lor de a 
atrage tineri fermieri în conformitate cu 
obiectivul prevăzut la articolul 6 alineatul 
(1) litera (g) și de a dedica acestui obiectiv 
cel puțin 2 % din propriile alocări pentru 
plățile directe în conformitate cu articolul 
86 alineatul (4), statele membre pot acorda 
un sprijin complementar pentru venit 
tinerilor fermieri care au înființat o nouă 
exploatație pentru prima oară ca șefi ai 
exploatației și care au dreptul la o plată în 
temeiul sprijinului de bază pentru venit 
menționat la articolul 17.

3. Sprijinul complementar pentru 
venit pentru tinerii fermieri ia forma unei 
plăți decuplate anuale per hectar eligibil.

3. Sprijinul complementar pentru 
venit pentru tinerii fermieri se acordă 
pentru o perioadă maximă de șapte ani, 
începând cu data depunerii cererii de 
plată pentru tinerii fermieri și ia forma fie 
a unei plăți forfetare per fermier activ fie 
a unei plăți decuplate anuale per hectar 
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eligibil. În acest caz, se poate calcula la 
nivel național sau în funcție de teritorii, 
astfel cum sunt definite în conformitate 
cu articolul 18 alineatul (2).
3a. Tinerii fermieri care au primit în 
ultimul an de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1307/2013 sprijinul prevăzut la 
articolul 50 din regulamentul respectiv 
pot beneficia de sprijinul menționat la 
articolul respectiv pentru o perioadă 
totală maximă prevăzută la alineatul 
anterior.
3b. Dacă este cazul, plata ar trebui 
acordată pentru un anumit număr de 
hectare care nu depășește dimensiunea 
medie la nivel național a fermelor ori în 
funcție de teritoriile definite în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
3c. Statele membre pot stabili 
dispoziții specifice privind tinerii fermieri 
care sunt membri ai unor grupuri de 
fermieri, organizații de producători sau ai 
unor cooperative, pentru ca aceștia să nu 
piardă sprijinul în temeiul prezentului 
articol în momentul aderării lor la 
entitățile respective.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1162

Amendamentul 1162
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 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Intervențiile statelor membre ajută 
sectoarele și producțiile sprijinite sau 
tipurile specifice de agricultură aferente, 
enumerate la articolul 30 să facă față 
dificultății sau dificultăților cu care se 
confruntă, prin îmbunătățirea 
competitivității, a sustenabilității și a 
calității lor.

2. Intervențiile statelor membre ajută 
sectoarele și producțiile sprijinite sau 
tipurile specifice de agricultură aferente, 
enumerate la articolul 30 să facă față 
dificultății sau dificultăților cu care se 
confruntă, prin îmbunătățirea 
competitivității, a sustenabilității și a 
calității lor. Prin derogare de la teza 
anterioară, statele membre pot sprijini 
culturile proteice și leguminoasele, astfel 
cum sunt enumerate la articolul 30, să își 
îmbunătățească competitivitatea, 
sustenabilitatea sau calitatea.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1163

Amendamentul 1163
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 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. 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 
asume drepturi și obligații comparabile cu 
cele ale fermierilor individuali care au 
statutul 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.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1164

Amendamentul 1164
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 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Asistența financiară din partea Uniunii se 
alocă statelor membre pentru a fi utilizată 
la finanțarea intervențiilor organizațiilor 
interprofesionale recunoscute din sectorul 
fructelor și legumelor din statul membru 
respectiv, cu condiția ca:
(a)activitățile organizațiilor 
interprofesionale recunoscute să includă 
două sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 421 
literele (c), (d), (e), (h) și (i);
(b)statul membru să stabilească aceste 
intervenții care pot fi puse în aplicare de 
organizația interprofesională recunoscută 
în planul său strategic PAC. 2. Valoarea 
asistenței financiare din partea Uniunii 
alocate statului membru se calculează ca 
o sumă bazată pe producția totală de 
fructe și legume în statul membru 
respectiv și se calculează ca 1/8 % 
(0,125 %) din producția totală anuală de 
fructe și legume din statul membru 
respectiv, cu o valoare anuală maximă de 
6 milioane EUR pe stat membru.
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Amendamentul 1165
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 64 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

64 Tipuri de intervenții pentru 
dezvoltarea rurală

64 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 în materie de 
agromediu și climă și alte angajamente în 
materie de gestionare;

(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;

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

(e) instalarea tinerilor fermieri, a 
noilor fermieri și noua înființare a unei 
întreprinderi rurale durabile, precum și 
dezvoltarea acesteia;

(ea) femeile din zonele rurale;
(f) instrumente de gestionare a 
riscurilor;

(f) instrumente de gestionare a 
riscurilor;

(g) cooperare; (g) cooperare;

(h) schimburi de cunoștințe și 
informare.

(h) schimburi de cunoștințe și 
informare.

(ha) instalarea de tehnologii digitale.
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