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16.10.2020 A8-0200/1166

Amendamentul 1166
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 66 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

66 Constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone

66 Constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone

1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone în 
condițiile prevăzute în prezentul articol și 
specificate mai detaliat în planurile lor 
strategice PAC, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
inclusiv zonelor montane și regiunilor 
insulare, în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai detaliat 
în planurile lor strategice PAC, pentru a 
contribui la îndeplinirea obiectivelor 
specifice relevante prevăzute la articolul 6 
alineatul (1).

2. Aceste plăți se acordă fermierilor 
veritabili în ceea ce privește zonele 
delimitate în temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

2. Aceste plăți se acordă fermierilor 
activi în ceea ce privește zonele delimitate, 
în temeiul articolului 32 din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, precum și zonele 
afectate de război din Republica Croația.

2a. În cazul unei entități juridice sau 
al unui grup de entități fizice sau juridice, 
statele membre pot aplica sprijinul la 
nivelul membrilor respectivelor entități 
juridice sau grupuri atunci când dreptul 
național prevede ca fiecare membru să își 
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 
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cauză.
3. Statele membre pot acorda plăți în 
cadrul acestui tip de intervenții doar pentru 
a compensa în întregime sau parțial 
beneficiarii pentru costurile suplimentare 
suportate și pentru pierderile de venit 
aferente constrângerilor naturale sau altor 
constrângeri specifice din zona în cauză.

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

4. Costurile suplimentare și pierderile 
de venit menționate la alineatul (3) se 
calculează în ceea ce privește 
constrângerile naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone, în 
comparație cu zone care nu sunt afectate de 
constrângeri naturale sau de alte 
constrângeri specifice anumitor zone.

4. Costurile suplimentare și pierderile 
de venit menționate la alineatul (3) se 
calculează în ceea ce privește 
constrângerile naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone, în 
comparație cu zone care nu sunt afectate de 
constrângeri naturale sau de alte 
constrângeri specifice anumitor zone.
Cuantumul plăților poate fi modulat 
pentru a ține seama de gravitatea 
constrângerilor care afectează activitatea 
agricolă a diferitelor sisteme de producție.
Statele membre pot fixa un prag minim 
pentru plăți, sub care plățile să nu fie 
acordate.
Plățile acordate pot lua în considerare, de 
asemenea, în cazul în care sunt relevante, 
criteriile socio-economice și de mediu.

5. Plățile se acordă anual per hectar de 
suprafață.

5. Plățile se acordă anual per hectar de 
suprafață.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Amendamentul 1167
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 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice bune 
a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
inclusiv expansiunea irigațiilor care 
afectează corpurile de apă al căror statut 
a fost definit ca nesatisfăcător în planul 
aferent de management al bazinului 
hidrografic;

(f) investițiile în irigații care nu sunt în 
concordanță cu realizarea și menținerea 
stării bune a corpurilor de apă din motive 
legate de cantitate, astfel cum se prevede 
la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 
2000/60/CE, cu excepția cazului în care 
acestea sunt compatibile cu principiul 
prevăzut la articolul 4 alineatul (7) din 
Directiva 2000/60/CE sau dacă o analiză 
de mediu ex ante arată că se va produce o 
reducere netă a apei utilizate pentru 
irigații în zona de captare respectivă și nu 
va avea loc niciun impact negativ 
semnificativ asupra mediului generat de 
investiție.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Amendamentul 1168
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 69 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69b
Instalarea tehnologiilor digitale

1. Fără a aduce atingere articolului 68 
din prezentul regulament, statele membre 
pot acorda sprijin pentru instalarea de 
tehnologii digitale în zonele rurale în 
condițiile prevăzute în prezentul articol și 
specificate mai detaliat în planurile lor 
strategice PAC, pentru a contribui la 
obiectivul transversal prevăzut la articolul 
5 și la obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6.
2. Statele membre pot acorda sprijin în 
cadrul acestui tip de intervenții pentru a 
ajuta la instalarea de tehnologii digitale și 
a sprijini, printre altele, agricultura de 
precizie, întreprinderile rurale care 
vizează crearea de „sate inteligente”, 
precum și dezvoltarea infrastructurilor 
TIC la nivelul fermelor.
3. Statele membre limitează sprijinul 
pentru instalarea de tehnologii digitale la 
rata maximă de 30 % din costurile 
eligibile.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Amendamentul 1169
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 69 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

69 Instalarea tinerilor fermieri și 
întreprindere rurală nou înființată

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) noua înființare a unei întreprinderi (b) înființarea și dezvoltarea unei noi 
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rurale legate de agricultură și silvicultură 
sau la diversificarea veniturilor 
gospodăriei agricole;

întreprinderi rurale legate de agricultură, 
silvicultură, bioeconomie, economie 
circulară și agroturism sau la 
diversificarea veniturilor;

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

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

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

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

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

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

4. Statele membre acordă sprijin sub 
formă de sume forfetare, care se pot 
diferenția potrivit unor criterii obiective. 
Sprijinul este limitat la cuantumul maxim 
de 100 000 EUR și poate fi combinat cu 
instrumente financiare.

4a. Sprijinul prevăzut în temeiul 
prezentului articol poate fi acordat în mai 
multe tranșe.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Amendamentul 1170
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 71 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

71 Cooperare 71 Cooperare

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru cooperare în condițiile prevăzute la 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC 
pentru pregătirea și implementarea 
proiectelor grupurilor operaționale din 
cadrul parteneriatului european pentru 
inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, menționat la 
articolul 114 și pentru LEADER, denumit 
și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR], precum și 
pentru promovarea sistemelor de calitate, a 
organizațiilor de producători sau a 
grupurilor de producători sau a altor forme 
de cooperare.

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru cooperare în condițiile prevăzute la 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC 
pentru pregătirea și implementarea 
proiectelor grupurilor operaționale din 
cadrul parteneriatului european pentru 
inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, menționat la 
articolul 114 și pentru LEADER, denumit 
și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR], precum și 
pentru promovarea sistemelor de calitate, a 
organizațiilor de producători sau a celor 
interprofesionale sau a grupurilor de 
producători sau a altor forme de cooperare, 
inclusiv a celor ale căror produse fac 
obiectul Regulamentului (UE) nr. 
1151/2012.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru promovarea formelor de cooperare 
care implică cel puțin două entități și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru promovarea formelor de cooperare 
și sprijinirea celor existente care implică 
cel puțin două entități, dintre care cel 
puțin una este implicată în producția 
agricolă, și care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.
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2a. Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre pot acorda sprijin în 
cadrul FEADR grupurilor de acțiune 
locală care pun în aplicare o strategie de 
dezvoltare locală care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6.

3. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre pot acoperi costurile legate 
de toate aspectele cooperării.

3. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre pot acoperi costurile legate 
de toate aspectele cooperării, inclusiv 
costurile de certificare implicate de 
participarea în cadrul unui sistem în 
domeniul calității al Uniunii.

4. Statele membre pot acorda sprijin 
sub forma unui cuantum total care să 
acopere costul cooperării și costul 
proiectelor și operațiunilor implementate 
sau pot să acopere doar costul cooperării și 
să utilizeze fonduri din cadrul altor tipuri 
de intervenții sau al unor instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii pentru 
implementarea proiectelor.

4. Statele membre pot acorda sprijin 
sub forma unui cuantum total care să 
acopere costul cooperării și costul 
proiectelor și operațiunilor implementate 
sau pot să acopere doar costul cooperării și 
să utilizeze fonduri din cadrul altor tipuri 
de intervenții sau al unor instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii pentru 
implementarea proiectelor.
Statele membre pot acorda sprijinul 
destinat încurajării sistemelor de calitate 
organizațiilor de producători sau 
grupurilor de producători sau altor forme 
de cooperare.

5. Dacă sprijinul este plătit sub forma 
unui cuantum total, statele membre se 
asigură că sunt respectate normele Uniunii 
și cerințele aferente unor acțiuni similare 
vizate în cadrul altor tipuri de intervenții. 
Prezentul alineat nu se aplică în ceea ce 
privește LEADER, denumit și dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) [CPR].

5. Dacă sprijinul este plătit sub forma 
unui cuantum total, statele membre se 
asigură că sunt respectate normele Uniunii 
și cerințele aferente unor acțiuni similare 
vizate în cadrul altor tipuri de intervenții. 
Prezentul alineat nu se aplică în ceea ce 
privește LEADER, denumit și dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) [CPR].

6. Prin acest tip de intervenții, statele 
membre nu sprijină cooperarea care 
implică doar organisme de cercetare.

6. Prin acest tip de intervenții, statele 
membre nu sprijină cooperarea care 
implică doar organisme de cercetare.

7. În cazul cooperării în contextul 
transferului fermelor între generații, statele 
membre pot acorda sprijin doar fermierilor 
care au ajuns la vârsta pensionării 
prevăzută în legislația națională.

7. În cazul cooperării în contextul 
transferului fermelor între generații și cu 
scopul de a sprijini reînnoirea 
intergenerațională la nivelul fermelor, 
statele membre pot acorda sprijin doar 
fermierilor care urmează să atingă vârsta 
pensionării prevăzută în legislația națională 
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în cel mult cinci ani.
8. Statele membre limitează sprijinul 
la o durată maximă de șapte ani, cu 
excepția acțiunilor colective în domeniul 
mediului și în cel al climei, în cazuri 
justificate corespunzător, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

8. Statele membre limitează sprijinul 
la o durată maximă de șapte ani, cu 
excepția acțiunilor colective în domeniul 
mediului și în cel al climei, în cazuri 
justificate corespunzător, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

8a. Grupurile de acțiune locală pot 
solicita agenției de plăți competente plata 
unui avans în cazul în care se include în 
planul strategic o astfel de posibilitate. 
Cuantumul avansurilor nu poate depăși 
50 % din sprijinul public legat de costurile 
de funcționare și de animare.
8b. Sprijinul pentru sistemele de 
calitate pentru produse agricole și 
produse alimentare, inclusiv pentru 
acțiuni de informare și promovare, 
precum și sprijinul pentru instalarea 
grupurilor și a organizațiilor de 
producători este limitat la cuantumul 
maxim stabilit în anexa IXb.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1171

Amendamentul 1171
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 72 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

72 Schimburi de cunoștințe și 
informare

72 Schimburi de cunoștințe și 
informare

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru informare și schimburi de cunoștințe 
în rândul întreprinderilor agricole, 
forestiere și rurale în condițiile prevăzute 
în prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru informare și schimburi de cunoștințe 
în mod individual sau colectiv în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC, pentru intervenții agricole și silvice, 
inclusiv pentru agrosilvicultură, pentru 
protecția mediului și a climei, pentru 
întreprinderile rurale, pentru „satele 
inteligente” și intervențiile din cadrul 
PAC.

2. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre pot acoperi costurile 
oricărei acțiuni relevante de promovare a 
inovării, a accesului la formare 
profesională și consiliere și a schimburilor 
și diseminării de cunoștințe și informații 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

2. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre și Uniunea pot acoperi 
costurile oricărei acțiuni relevante de 
promovare a inovării, a accesului la 
formare profesională și consiliere, a 
elaborării de planuri și studii și a 
schimburilor și diseminării de cunoștințe și 
informații care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6.

Statele membre limitează sprijinul la 
maximum 75 % din costurile eligibile.

Statele membre pot acorda un sprijin 
limitat la maximum 75 % din costurile 
eligibile.

Prin derogare de la primul paragraf, în 
cazul înființării de servicii de consiliere 
agricolă, statele membre pot acorda sprijin 
sub forma unui cuantum fix de maximum 

Prin derogare de la primul paragraf, în 
cazul înființării de servicii de consiliere 
agricolă, statele membre pot acorda sprijin 
sub forma unui cuantum fix de 
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200 000 EUR. 200 000 EUR.

4. Prin derogare de la alineatul (3), 
în regiunile ultraperiferice și în alte 
cazuri justificate corespunzător, statele 
membre pot aplica o rată mai ridicată sau 
un cuantum mai mare decât cele 
prevăzute la alineatul respectiv, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6.
5. În cazul sprijinului pentru 
înființarea de servicii de consiliere 
agricolă, statele membre se asigură că 
sprijinul este limitat în timp.

5. În cazul sprijinului pentru 
înființarea de servicii de consiliere 
agricolă, statele membre se asigură că 
sprijinul este limitat în timp.

6. Statele membre se asigură că 
acțiunile sprijinite în cadrul acestui tip de 
intervenții se bazează pe descrierea AKIS 
furnizată în planul strategic PAC în 
conformitate cu articolul 102 litera (a) 
punctul (i) și sunt coerente cu această 
descriere.

6. Statele membre se asigură că 
acțiunile sprijinite în cadrul acestui tip de 
intervenții se bazează pe descrierea AKIS 
furnizată în planul strategic PAC în 
conformitate cu articolul 102 litera (a) 
punctul (i) și sunt coerente cu această 
descriere.

6a. Sprijinul acordat în temeiul 
acestui articol nu vizează cursurile de 
instruire sau de formare care fac parte 
din programele sau din sistemele statutare 
normale de învățământ de nivel secundar 
sau superior.
6b. Organismele care oferă servicii de 
transfer de cunoștințe și servicii de 
informare dispun de capacitățile 
corespunzătoare, și anume de personal 
calificat și de formare, pentru a îndeplini 
această sarcină.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Amendamentul 1172
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 72 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 72b
Măsuri în favoarea egalității de gen în 

mediul rural
1. Statele membre [pot adopta/adoptă] 
acțiuni specifice care se concentrează pe 
promovarea unei incluziuni mai mari a 
femeilor în economia rurală, prin 
intervenții în concordanță cu prezentul 
regulament, cu scopul de a contribui la 
obiectivele menționate la articolul 6 
alineatul (1).
2. Statele membre pot acorda sprijin, în 
cadrul planurilor lor strategice PAC, 
pentru promovarea implicării femeilor, 
printre altele, în acțiuni de transfer al 
cunoștințelor și de informare, în servicii 
de consultanță, în investiții în active 
fizice, în noua înființare de ferme și 
întreprinderi rurale și în dezvoltarea 
acestora, în instalarea de tehnologii 
digitale și în cooperare.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Amendamentul 1173
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 73 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Operațiunile nu sunt selectate 
pentru sprijin dacă au fost încheiate în mod 
fizic sau implementate integral înainte de 
depunerea cererii de finanțare în temeiul 
planului strategic PAC la autoritatea de 
management, indiferent dacă au fost 
efectuate sau nu toate plățile aferente.

5. Operațiunile nu sunt selectate 
pentru sprijin dacă au fost încheiate în mod 
fizic sau implementate integral înainte de 
depunerea cererii de finanțare în temeiul 
planului strategic PAC la autoritatea de 
management, indiferent dacă au fost 
efectuate sau nu toate plățile aferente.

Prin derogare de la alineatul (5), 
operațiunile legate de plantarea timpurie 
de semințiș și de arboret tânăr, având 
obiective ecologice, protectoare și 
recreaționale pot fi selectate pentru sprijin 
în cazul în care au fost încheiate în mod 
fizic înainte ca solicitarea de finanțare să 
fie transmisă autorității.
Astfel de operațiuni nu trebuie să aibă, 
sau nu se consideră că au un efect de 
stimulare dacă:
(i) schema de ajutoare instituie un drept 
la ajutoare, pe baza unor criterii obiective 
și fără exercitarea altei puteri 
discreționare de către statul membru; o 
condiție pentru acordarea ajutorului este 
ca bugetul disponibil pentru schema de 
ajutor să nu fie epuizat;
(ii) schema de ajutor a fost adoptată și a 
intrat în vigoare înainte ca costurile 
eligibile să fie suportate de către 
beneficiar;
(iii) schema de ajutor acoperă doar acele 
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zone care au fost împădurite recent, în 
conformitate cu legislația națională, iar 
împădurirea a fost notificată autorității 
competente; precum și
(iv) schema de ajutor acoperă doar acele 
măsuri care se bazează pe planul de 
gestionare a pădurilor sau pe un plan 
echivalent.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Amendamentul 1174
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 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre prevăd o alocare financiară 
indicativă pentru fiecare intervenție. În 
cazul fiecărei intervenții, multiplicarea 
cuantumului unitar planificat, fără 
aplicarea procentajului de variație 
menționat la articolul 89, și realizările 
planificate sunt egale cu această alocare 
financiară indicativă.

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre prevăd o alocare financiară 
indicativă pentru fiecare intervenție și 
pentru fiecare an. Această alocare 
financiară indicativă este egală cu 
rezultatul înmulțirii cuantumului unitar 
planificat, fără aplicarea variației 
menționate la articolul 89, cu realizările 
planificate care corespund nivelului 
preconizat al plăților pentru intervenție în 
exercițiul financiar relevant.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1175

Amendamentul 1175
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 88 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Cuantumurile unitare planificate 
menționate la alineatul (1) sunt uniforme 
sau medii, astfel cum stabilesc statele 
membre.

Or. en


