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14.10.2020 A8-0200/1201

Amendamentul 1201
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) indicatori de impact aferenți 
obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la 
articolul 6 alineatul (1) și utilizați în 
contextul planurilor strategice PAC și al 
PAC.

(c) indicatori de impact aferenți 
obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la 
articolul 6 alineatul (1) și utilizați pentru 
stabilirea unor ținte de performanță 
cuantificate în raport cu obiectivele 
specifice în contextul planurilor strategice 
PAC și pentru evaluarea progresului 
realizat către atingerea țintelor și PAC.

Or. en

Justificare

include ENVI 63
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14.10.2020 A8-0200/1202

Amendamentul 1202
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 se 
impune o sancțiune administrativă 
beneficiarilor care primesc plățile directe 
prevăzute în capitolul II și capitolul III din 
prezentul titlu sau prima anuală prevăzută 
la articolele 65, 66 și 67 care nu 
îndeplinesc condițiile de muncă și de 
angajare aplicabile care decurg din 
acordurile colective relevante și din 
dreptul social și al muncii la nivel 
național, la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional și nici 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:

Or. en



AM\1216074RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

14.10.2020 A8-0200/1203

Amendamentul 1203
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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, 
precum și în anexa XIa privind 
bunăstarea animală, în ceea ce privește 
următoarele domenii specifice:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Amendamentul 1204
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a respecta SMR 2 și 
Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole, statele 
membre asigură o densitate animală la 
nivel de fermă și la nivel regional care nu 
depășește limita de 170 kg de azot la 
hectar, astfel cum se specifică în directiva 
respectivă.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Amendamentul 1205
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Respectarea condițiilor de muncă și de 

încadrare în muncă aplicabile și 
respectarea obligațiilor angajatorilor

Statele membre includ în propriile planuri 
strategice PAC sancțiuni administrative în 
sistemul lor de condiționalitate, care 
urmează să fie impuse beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul capitolelor 
II și III din prezentul titlu sau prime 
anuale în temeiul articolelor 65, 66 și 67 
care nu respectă condițiile de muncă și de 
angajare aplicabile care decurg din 
acordurile colective relevante și din 
dreptul social și al muncii la nivel 
național, la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional. Se acordă o atenție 
deosebită condițiilor de muncă și 
sensibilizării cu privire la acestea, 
remunerării, timpului de lucru, sănătății 
și siguranței, egalității între femei și 
bărbați, liberei circulații a lucrătorilor, 
egalității de tratament, prestării de servicii 
și detașării lucrătorilor, condițiilor de 
ședere ale resortisanților țărilor terțe, 
protecției în cazul încetării activității, 
muncii temporare, informării și 



AM\1216074RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

consultării lucrătorilor, interzicerii 
muncii copiilor și protecției tinerilor la 
locul de muncă, protecției sociale, 
coordonării securității sociale, educației și 
formării profesionale. Sancțiunea 
administrativă se aplică, de asemenea, 
beneficiarilor în cazul nerespectării 
convențiilor fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1206

Amendamentul 1206
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11b
Pentru a respecta SMR 2 și Directiva 
91/676/CEE a Consiliului din 12 
decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole, statele membre asigură o 
densitate animală la nivel de fermă și la 
nivel regional care nu depășește limita de 
170 kg de azot la hectar, astfel cum se 
specifică în directiva respectivă.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1207

Amendamentul 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Lara Wolters, Eleonora Evi

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15 Reducerea plăților 15 Reducerea plăților

1. Statele membre reduc cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
pentru un an calendaristic dat și care 
depășesc 60 000 EUR, după cum 
urmează:

1. Statele membre limitează 
cuantumul plăților directe care urmează a fi 
acordate unui fermier în temeiul 
prezentului capitol pentru un an 
calendaristic dat la 60 000 EUR.

(a) cu cel puțin 25 % în cazul intervalului 
60 000 EUR-75 000 EUR;
(b) cu cel puțin 50 % în cazul intervalului 
75 000 EUR-90 000 EUR;
(c) cu cel puțin 75 % în cazul intervalului 
90 000 EUR-100 000 EUR;
(d) cu 100 % în cazul cuantumurilor de 
peste 100 000 EUR.
2. 2.

Înaintea aplicării alineatului (1), statele 
membre scad din cuantumul plăților directe 
care urmează a fi acordate unui fermier în 
temeiul prezentului capitol într-un an 
calendaristic dat:

Înaintea aplicării alineatului (1), statele 
membre pot să scadă din cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului capitol 
într-un an calendaristic dat:

(a) salariile legate de o activitate 
agricolă declarate de fermier, inclusiv 
impozitele și contribuțiile sociale aferente 

(a) 50 % din salariile legate de o 
activitate agricolă declarate de fermier, 
inclusiv impozitele și contribuțiile sociale 
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ocupării forței de muncă; și aferente ocupării forței de muncă; precum 
și

(b) costul echivalent al forței de muncă 
permanente și nesalariate legate de o 
activitate agricolă practicată de persoane 
care lucrează în cadrul fermei în cauză și 
care nu primesc un salariu sau care 
primesc o remunerație mai mică decât 
cuantumul plătit în mod normal pentru 
serviciile prestate, dar care sunt răsplătite 
prin rezultatul economic al întreprinderii 
agricole.
Pentru a calcula cuantumurile menționate 
la literele (a) și (b), statele membre 
utilizează salariile standard medii legate 
de o activitate agricolă la nivel național sau 
regional, înmulțite cu numărul unităților de 
muncă anuale declarate de fermierul în 
cauză.

Pentru a calcula cuantumurile menționate 
la litera (a), statele membre utilizează 
costurile reale ale salariilor legate de o 
activitate agricolă și conexă la nivel 
național sau regional, înmulțite cu numărul 
unităților de muncă anuale declarate de 
fermierul în cauză.

2a. Înaintea aplicării alineatului (1), 
statele membre scad din cuantumul 
plăților directe care urmează a fi acordate 
unui fermier în temeiul prezentului 
capitol într-un an calendaristic dat, 
sumele primite în temeiul articolelor 27 și 
28.

3. 3.

Rezultatul estimat al reducerii plăților este 
utilizat în principal pentru a contribui la 
finanțarea sprijinului redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității și, mai apoi, la finanțarea 
altor intervenții care țin de plățile directe 
decuplate.

Rezultatul estimat al reducerii plăților are 
prioritate pentru a finanța sprijinul 
redistributiv complementar pentru venit în 
scopul sustenabilității și, mai apoi, la 
finanțarea altor intervenții care țin de 
plățile directe decuplate.

De asemenea, statele membre pot utiliza 
întregul cuantum rezultat sau o parte a 
acestuia pentru a finanța tipuri de 
intervenții din cadrul FEADR specificate în 
capitolul IV, prin intermediul unui transfer. 
Acest transfer spre FEADR este cuprins în 
tabelele financiare din planul strategic PAC 
și poate fi revizuit în 2023 în conformitate 
cu articolul 90. Acest transfer nu face 
obiectul limitelor maxime pentru 
transferurile de fonduri dinspre FEGA 
spre FEADR stabilite la articolul 90.

De asemenea, statele membre pot utiliza 
întregul cuantum rezultat sau o parte a 
acestuia pentru a finanța tipuri de 
intervenții din cadrul FEADR specificate în 
capitolul IV, prin intermediul unui transfer. 
Acest transfer spre FEADR este cuprins în 
tabelele financiare din planul strategic PAC 
și poate fi revizuit în 2024 în conformitate 
cu articolul 90.
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3 a. În cazul unei persoane juridice sau al 
unui grup de persoane fizice sau juridice, 
statele membre pot aplica reducerea 
menționată la alineatul (1) la nivelul 
membrilor respectivelor persoane juridice 
sau grupuri atunci când legislația 
națională prevede ca fiecare membru să 
își asume drepturi și obligații comparabile 
cu cele ale fermierilor individuali care au 
statutul de șef al exploatației agricole, în 
special în ceea ce privește situația lor 
economică, socială și fiscală, cu condiția 
să fi contribuit la întărirea structurilor 
agricole ale persoanelor juridice sau ale 
grupurilor în cauză.

4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme prin care să se 
stabilească o bază armonizată pentru 
calcularea reducerii plăților prevăzute la 
alineatul (1) în vederea asigurării unei 
distribuiri corecte a fondurilor către 
beneficiarii îndreptățiți.

4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme prin care să se 
stabilească o bază armonizată pentru 
calcularea reducerii plăților prevăzute la 
alineatul (1) în vederea asigurării unei 
distribuiri corecte a fondurilor către 
beneficiarii îndreptățiți.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1208

Amendamentul 1208
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă plăți directe 
decuplate în condițiile prevăzute în 
prezenta secțiune și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre acordă fermierilor 
activi plăți directe decuplate în condițiile 
prevăzute în prezenta secțiune și 
specificate mai în detaliu în propriile 
planuri strategice PAC.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1209

Amendamentul 1209
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc un prag referitor 
la suprafață și acordă plăți directe 
decuplate doar fermierilor veritabili a 
căror suprafață eligibilă din exploatație 
pentru care se solicită plăți directe 
decuplate depășește acest prag referitor la 
suprafață.

Statele membre pot stabili o limită minimă 
pentru plățile directe și acordă plăți directe 
doar fermierilor activi, ale căror plăți sunt 
egale cu aceste praguri sau le depășesc.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1210

Amendamentul 1210
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Când stabilesc pragul referitor la 
suprafață, statele membre vizează să se 
asigure că plățile directe decuplate se pot 
acorda fermierilor veritabili doar dacă:

Când stabilesc limita minimă pentru 
efectuarea plăților, statele membre vizează 
să se asigure că sumele primite contribuie 
efectiv la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) la 
care contribuie plățile directe.

Or. en


