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14.10.2020 A8-0200/1211

Amendamentul 1211
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 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea plăților aferente nu 
generează o sarcină administrativă 
excesivă, iar

eliminat

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1212

Amendamentul 1212
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 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile aferente contribuie 
efectiv la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) la 
care îndeplinirea cărora contribuie plățile 
directe decuplate.

eliminat

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1213

Amendamentul 1213
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 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16

Cerințe minime pentru primirea plăților 
directe decuplate

Articolul 16

Cerințe minime pentru primirea plăților 
directe decuplate

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.

2. 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.

2. Statele membre pot stabili o limită 
minimă pentru plățile directe și acordă 
plăți directe doar fermierilor activi în cazul 
cărora cuantumul plăților directe 
decuplate este egal cu acest prag sau îl 
depășesc.

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 plăți, 
statele membre vizează să se asigure că 
sumele primite contribuie efectiv la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolul 6 alineatul (1), la care contribuie 
plățile directe.

(a) gestionarea plăților aferente nu 
generează o sarcină administrativă 
excesivă, iar
(b) cuantumurile aferente contribuie 
efectiv la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) la 
care îndeplinirea cărora contribuie plățile 
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directe decuplate.
3. Statele membre în cauză pot decide 
să nu aplice alineatul (1) în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din Marea 
Egee.

3. Statele membre în cauză pot decide 
să nu aplice alineatul (1) în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din Marea 
Egee.

Or. en

Justificare

Se elimină pragul minim referitor la suprafață, menținându-se un prag minim pentru plată, 
deoarece anumite suprafețe mici sunt ferme active productive a căror eligibilitate pentru 
sprijin direct în cadrul PAC nu ar trebui exclusă.
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14.10.2020 A8-0200/1214

Amendamentul 1214
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 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Calculul sprijinului de bază pentru 
venit nu include proporția suprafețelor 
dedicate pășunilor sau cultivării de furaje 
sau de alte surse de hrană pentru 
animalele a căror destinație finală este 
vânzarea, atât directă, cât și prin 
intermediari, pentru activități legate de 
coride.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1215

Amendamentul 1215
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 17 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Venitul din plățile de bază nu 
include operațiunile de hrănire intensivă 
a animalelor.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1216

Amendamentul 1216
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 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. Statele membre stabilesc o plată 
echivalentă cu un cuantum per hectar sau 
cuantumuri diferite pentru diferite intervale 
de hectare. Numărul maxim de hectare per 
fermier eligibile pentru această plată nu 
trebuie să fie mai mare ca dimensiunea 
medie la nivel național a exploatațiilor 
agricole ori dimensiunea medie în funcție 
de teritoriile definite în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2), sau 30 de 
hectare, luându-se în calcul valoarea mai 
mică. Statele membre acordă această 
plată începând de la primul hectar eligibil 
al exploatației agricole și nu există un 
cuantum maxim pe hectar.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită să acorde cuantumuri mai mari pentru plăți 
redistributive, dar numai pentru un număr limitat de prime hectare (30 ha sau media statului 
membru sau regională, luându-se în calcul valoarea mai mică - aceasta fiind regula de la 
reforma din 2013, când a fost introdus acest instrument). Acest lucru este necesar pentru a 
putea redirecționa sprijinul către fermele mici și mijlocii.
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14.10.2020 A8-0200/1217

Amendamentul 1217
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 26 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Cuantumul pe hectar al sprijinului 
redistributiv complementar pentru venit 
este de cel puțin 100 % din media 
națională a plăților directe pe hectar 
pentru un anumit an de cerere.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1218

Amendamentul 1218
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 26 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Statele membre identifică criterii 
nediscriminatorii cu obiectivul prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (g), 
pentru calcularea sumei care urmează să 
fie acordată pentru redistribuirea 
complementară a sprijinului pentru venit 
în scopul sustenabilității, în contextul 
planurilor strategice PAC și stabilesc, de 
asemenea, un plafon financiar peste care 
fermele nu sunt eligibile pentru plata 
redistributivă. Statele membre țin seama 
de nivelul mediu al veniturilor fermelor la 
nivel național sau regional. În criteriile de 
distribuire, iau în considerare și 
constrângerile naturale și specifice cu 
care se confruntă anumite regiuni, 
inclusiv regiunile insulare, în dezvoltarea 
activității lor agricole.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1219

Amendamentul 1219
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 26 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. 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.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1220

Amendamentul 1220
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 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Sprijin complementar pentru ocuparea 
forței de muncă în agricultură
1. Statele membre pot acorda un sprijin 
complementar pentru ocuparea forței de 
muncă în agricultură în condițiile 
prevăzute la prezentul articol și specificate 
în propriile planuri strategice din cadrul 
PAC.
2. În cadrul obligațiilor lor de a contribui 
la obiectivul specific privind „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”, așa cum este definit la 
articolul 6 alineatul (1) litera (h), statele 
membre pot să prevadă un sprijin 
suplimentar pentru ocuparea forței de 
muncă în agricultură în cazul 
exploatațiilor agricole care creează locuri 
de muncă remunerate și care au dreptul 
la o plată în temeiul sprijinului de bază 
pentru venit menționat la articolul 17.
3. Sprijinul complementar pentru 
ocuparea forței de muncă în agricultură 
ia forma unei plăți decuplate anuale pe 
unitate de muncă pe an eligibilă.
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3a. O „unitate de muncă pe an eligibilă” 
este definită ca reprezentând un 
echivalent normă întreagă, adică munca 
prestată de o persoană care lucrează cu 
normă întreagă într-o exploatație agricolă 
în cursul anului pentru care se solicită 
asistență financiară. Durata minimă a 
muncii ce trebuie considerată normă 
întreagă este definită în dispozițiile 
naționale care reglementează contractele 
de muncă. Dacă legislația națională nu 
specifică un număr de ore, numărul 
minim de ore de lucru pe an este 
considerat a fi de 1 800 de ore sau 225 de 
zile lucrătoare de opt ore fiecare. Nicio 
persoană nu poate reprezenta mai mult de 
o unitate de muncă pe an. Pentru a fi 
eligibile, orele de muncă trebuie efectuate 
în cadrul unui contract corespunzător, 
pentru care trebuie să se plătească 
contribuții la asigurările sociale.
4. Comisia este împuternicită să 
stabilească cuantumul maxim al 
sprijinului complementar pentru 
ocuparea forței de muncă în agricultură 
care poate fi atribuit pe unitate de muncă 
pe an.
5. Acest ajutor face obiectul limitelor 
impuse la articolul 15.

Or. en


