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15.10.2020 A8-0200/1181

Amendamentul 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” și în cadrul 
financiar multianual (CMF). 
Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o sensibilizare mai 
puternică a beneficiarilor în legătură cu 
necesitatea respectării standardelor de 
bază. De asemenea, condiționalitatea 
vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă aplicabile, sănătatea animalelor, 
sănătatea plantelor și bunăstarea 
animalelor. Standardele de bază cuprind, 
într-o formă simplificată, o listă de cerințe 
legale în materie de gestionare (SMR) și 
standarde privind bunele condiții agricole 
și de mediu ale terenurilor (GAEC). Aceste 
standarde de bază ar trebui să țină seama 
într-o mai mare măsură de provocările 
legate de mediu și climă și de noua 
componentă de mediu a arhitecturii PAC, 
atingând astfel nivelul superior de ambiție 
în ceea ce privește mediul și clima anunțat 
de Comisie în comunicarea sa privind 
„Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii” și în cadrul financiar 
multianual (CMF). În plus, este deosebit 
de important ca statele membre să ia 
măsuri relevante pentru a asigura că 
accesul angajatorilor la plățile directe este 
condiționat de respectarea condițiilor de 
muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile care decurg din toate 
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așteptările societății, prin îmbunătățirea 
coerenței dintre politica agricolă comună și 
obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu a 
arhitecturii PAC, ca element al nivelului 
de bază pe care se sprijină angajamente 
mai ambițioase în materie de mediu și 
climă, și ar trebui aplicată în mod 
exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce 
privește fermierii care nu îndeplinesc 
cerințele respective, statele membre ar 
trebui să se asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

contractele colective relevante și din 
dreptul social și al muncii la nivel 
național și la nivelul Uniunii, printre 
altele în ceea ce privește sensibilizarea cu 
privire la condițiile de angajare, 
remunerarea, timpul de lucru, sănătatea 
și siguranța, locuințele, egalitatea de gen, 
libertatea de circulație a lucrătorilor, 
egalitatea de tratament, detașarea 
lucrătorilor, condițiile de ședere pentru 
resortisanții țărilor terțe, munca prin 
agent de muncă temporară, protecția 
socială și coordonarea securității sociale 
între statele membre. Condiționalitatea are 
menirea de a contribui la dezvoltarea unei 
agriculturi sustenabile, printr-o 
sensibilizare mai puternică a beneficiarilor 
în legătură cu necesitatea respectării 
standardelor de bază. De asemenea, 
condiționalitatea vizează să ofere o 
contribuție pentru ca PAC să devină mai 
compatibilă cu așteptările societății, prin 
îmbunătățirea coerenței dintre politica 
agricolă comună și obiectivele privind 
mediul, standardele de muncă, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a arhitecturii de mediu și 
sociale a PAC, ca element al nivelului de 
bază pe care se sprijină angajamente mai 
ambițioase în materie de mediu și climă și 
sociale, și ar trebui aplicată în mod 
exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce 
privește fermierii care nu îndeplinesc 
cerințele respective, statele membre ar 
trebui să se asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Amendamentul 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Ar trebui asigurată conformitatea 
sprijinului cuplat pentru venit cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii. 
Acestea includ, mai ales, cerințele 
Memorandumului de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT17, 
astfel cum sunt aplicabile ca urmare a 
modificărilor suprafeței de bază separate 
pentru plantele oleaginoase a UE 
survenite în urma schimbării alcătuirii 
UE. Comisia a trebui să aibă competența 
de a adopta acte de punere în aplicare în 
acest scop, și anume pentru stabilirea de 
norme detaliate în acest sens.

(33) Sprijinul cuplat pentru venit ar 
trebui să fie direcționat către sprijinirea 
suveranității alimentare europene, cu un 
accent special pe producția de culturi de 
leguminoase, sector în care Europa 
înregistrează un deficit.

__________________
17 Memorandumul de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT 
(JO L 147, 18.6.1993).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Amendamentul 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Sprijinul pentru plățile directe 
acordat în temeiul planurilor strategice 
PAC ar trebui acordat în limita unor alocări 
naționale care urmează a fi stabilite în 
prezentul regulament. Aceste alocări 
naționale ar trebui să reflecte continuarea 
schimbărilor prin care alocările către 
statele membre cu cel mai redus nivel de 
sprijin per hectar sunt majorate treptat în 
vederea reducerii cu 50 % a discrepanței 
față de media de 90 % de la nivelul 
Uniunii. Pentru a se ține seama de 
mecanismul de reducere a plăților și de 
utilizarea rezultatului acestui mecanism în 
statul membru, ar trebui să se permită ca 
alocările financiare indicative anuale totale 
din planul strategic PAC al unui stat 
membru să depășească alocarea națională.

(48) Sprijinul pentru plățile directe 
acordat în temeiul planurilor strategice 
PAC ar trebui acordat în limita unor alocări 
naționale care urmează a fi stabilite în 
prezentul regulament. Procesul de 
convergență trebuie finalizat în totalitate 
în perioada vizată de CFM 2021-2027, 
pentru a respecta Decizia din 2002 a 
Consiliului European1a și a garanta o 
concurență loială și condiții egale între 
statele membre. Aceste alocări naționale ar 
trebui să reflecte continuarea schimbărilor 
prin care alocările către statele membre cu 
cel mai redus nivel de sprijin per hectar 
sunt majorate treptat. Până la sfârșitul 
perioadei de programare trebuie atinsă o 
convergență externă deplină a plăților 
directe. Pentru a se ține seama de 
mecanismul de reducere a plăților și de 
utilizarea rezultatului acestui mecanism în 
statul membru, ar trebui să se permită ca 
alocările financiare indicative anuale totale 
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din planul strategic PAC al unui stat 
membru să depășească alocarea națională.

__________________
1a Decizia Consiliului European conținută 
în concluziile Președinției din 24-25 
octombrie 2002.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Amendamentul 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „operațiune de hrănire 
concentrată a animalelor” înseamnă o 
exploatație de creștere a animalelor 
specializată în creșterea animalelor la o 
densitate care depășește densitatea 
permisă în raport cu suprafața și 
resursele naturale disponibile sau care 
depășește capacitatea de încărcare a 
exploatației, sau, în cazul bovinelor și al 
rumegătoarelor, o astfel de exploatație 
unde animalele nu au acces la pășunat 
sau care nu dispune de suprafața 
adecvată de hectare de pășuni sau pajiști 
pentru a sprijini pășunatul;

Or. en

Justificare

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Amendamentul 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, inclusiv în 
agrosilvicultură;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Amendamentul 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 4 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 
Elementele de peisaj pot fi considerate ca 
făcând parte din suprafața agricolă. 
Termenii „teren arabil”, „culturi 
permanente” și „pajiști permanente” 
trebuie specificate mai în detaliu de statele 
membre în următorul cadru:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Amendamentul 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „terenul arabil” este terenul cultivat 
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;

(i) „terenul arabil” este terenul cultivat 
pentru producția de culturi sau suprafețele 
disponibile pentru producția de culturi, dar 
lăsate în pârloagă, acesta putând include o 
combinație de culturi și arbori și/sau 
arbuști, formând un sistem agrosilvic 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;

__________________ __________________
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, 

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, 
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21.10.2005, p. 1). 21.10.2005, p. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1188

Amendamentul 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 sectorului agricol 
în întreaga Uniune, în vederea 
îmbunătățirii securității alimentare pe 
termen lung, prevenind supraproducția, 
cu scopul de a inversa tendința de 
diminuare a numărului de fermieri;

Or. en



AM\1216071RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1189

Amendamentul 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) îmbunătățirea orientării spre piață 
la nivel local, național și european și 
îmbunătățirea sustenabilității ambientale 
și a competitivității pe termen lung, 
inclusiv punând un accent mai puternic 
asupra cercetării, investițiilor, tehnologiei 
și digitalizării, urmând logica unei 
economii circulare;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1190

Amendamentul 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea poziției fermierilor în 
cadrul lanțului valoric;

(c) îmbunătățirea poziției fermierilor în 
cadrul lanțului valoric și dezvoltarea 
piețelor locale, în special prin sprijinirea 
dezvoltării lanțurilor scurte de 
aprovizionare;

Or. en
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