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15.10.2020 A8-0200/1272

Amendamentul 1272
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 70 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) metodologia de calculare a 
pierderilor și factorii declanșatori pentru 
compensare;

(b) metodologia de calculare a 
pierderilor și factorii declanșatori pentru 
compensare, inclusiv prin utilizarea unor 
indici biologici, climatici sau economici 
aplicați la nivel de exploatație sau la nivel 
local, regional sau național;
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15.10.2020 A8-0200/1273

Amendamentul 1273
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 70 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Nu se acordă sprijin fermierilor 
care nu au reușit să evite riscurile prin 
buna gestionare, în conformitate cu 
GAEC.
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15.10.2020 A8-0200/1274

Amendamentul 1274
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 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin doar pentru acoperirea 
pierderilor de cel puțin 20 % din producția 
medie anuală a fermierului sau din venitul 
mediu anual al fermierului din perioada de 
trei ani anterioară sau din media pe trei ani 
bazată pe cei cinci ani precedenți, cu 
excepția celei mai mari și a celei mai mici 
dintre valori.

5. Statele membre se asigură că se 
acordă sprijin doar pentru acoperirea 
pierderilor de cel puțin 30% din producția 
medie anuală a fermierului sau din venitul 
mediu anual al fermierului din perioada de 
trei ani anterioară sau din media pe trei ani 
bazată pe cei cinci ani precedenți, cu 
excepția celei mai mari și a celei mai mici 
dintre valori.

Or. en



AM\1216088RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1275

Amendamentul 1275
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 70 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre limitează sprijinul 
la rata maximă de 70 % din costurile 
eligibile.

6. Statele membre limitează sprijinul 
la rata maximă de 60% din costurile 
eligibile.
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15.10.2020 A8-0200/1276

Amendamentul 1276
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 70 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre se asigură că se 
evită supracompensarea ca urmare a 
combinării intervențiilor din cadrul 
prezentului articol cu alte sisteme publice 
sau private de gestionare a riscurilor.

7. Statele membre se asigură că se 
implementează strategii de atenuare a 
riscurilor, pentru a crește reziliența 
fermelor la riscurile naturale și la cele 
asociate cu schimbările climatice și 
pentru a reduce pericolul instabilității 
veniturilor. În plus, statele membre se 
asigură că se evită supracompensarea ca 
urmare a combinării intervențiilor din 
cadrul prezentului articol cu alte sisteme 
publice sau private de gestionare a 
riscurilor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1277

Amendamentul 1277
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
Articolul 79 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile FEGA și FEADR Alocarea financiară a cheltuielilor FEGA 
și FEADR (convergență externă)
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15.10.2020 A8-0200/1278

Amendamentul 1278
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
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Alocările financiare sunt 
repartizate între statele membre astfel 
încât să se obțină o convergență externă 
deplină a plăților directe până la sfârșitul 
perioadei de programare.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1279

Amendamentul 1279
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 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84a
Resurse din Instrumentul de redresare al 

Uniunii Europene
1. Măsurile menționate la articolul 2 
din Regulamentul [IER] sunt puse în 
aplicare în cadrul FEADR cu un 
cuantum de 8 366 milioane EUR, în 
prețuri curente, din suma menționată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) 
punctul (vii) din respectivul regulament, 
sub rezerva dispozițiilor de la articolul 4 
alineatele (3), (4) și (8).Acest cuantum 
constituie venituri alocate externe în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar. Suma este 
pusă la dispoziție ca resursă suplimentară 
pentru angajamentul bugetar în cadrul 
FEADR pentru anii 2023 și 2024, în plus 
față de resursele globale prevăzute la 
articolul 83, după cum urmează:
– 2023: 4 140 de milioane EUR;
– 2024: 4 226 de milioane EUR.
2. Defalcarea resurselor 
suplimentare menționate la alineatul (1) 
pentru fiecare stat membru se stabilește în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (3).
3. Normele privind dezangajarea 
prevăzute la articolul 32 din [Propunerea 
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COM de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
PAC] se aplică angajamentelor bugetare 
pe baza resurselor suplimentare 
menționate la prezentul articol 
alineatul (1).
4. Articolul 86 nu se aplică 
resurselor suplimentare menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol, cu 
excepția articolului 86 alineatul (1).
5. Până la 4 % din totalul resurselor 
suplimentare menționate la alineatul (1) 
pot fi alocate pentru asistență tehnică, la 
inițiativa statelor membre, în cadrul 
contribuțiilor FEADR la planurile 
strategice PAC ale statelor membre.
6. Fără a aduce atingere articolului 
86 din prezentul regulament și cu excepția 
fondurilor rezervate în conformitate cu 
articolul 86 alineatul (1) din prezentul 
regulament, resursele suplimentare totale 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
regulament sunt rezervate măsurilor 
prevăzute la următoarele articole: 
articolul 28, articolul 65 și articolul 68 
pentru investițiile legate de mediu și 
climă, precum și investițiile sau 
intervențiile care urmăresc obiectivele 
specifice stabilite la articolul 6 alineatul 
(1) literele (d), (e), (f) și (i).
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15.10.2020 A8-0200/1280

Amendamentul 1280
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 86 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O proporție minimă de 5 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru LEADER, denumit și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR].

1. O proporție minimă de 10 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru LEADER, denumit și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR].
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15.10.2020 A8-0200/1281

Amendamentul 1281
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 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O proporție minimă de 30 % din 
contribuția totală a FEADR la planul 
strategic PAC prevăzută în anexa IX este 
rezervată pentru intervenții care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din 
prezentul regulament, cu excepția 
intervențiilor bazate pe articolul 66.

O proporție minimă de 50% din contribuția 
totală a FEADR la planul strategic PAC 
prevăzută în anexa IX este rezervată pentru 
intervenții care vizează îndeplinirea 
obiectivelor specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f) din prezentul 
regulament, cu excepția intervențiilor 
bazate pe articolul 66.
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