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14.10.2020 A8-0200/1301

Amendamentul 1301
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 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 40 % în cazul cheltuielilor pentru 
constrângerile naturale sau pentru alte 
constrângeri specifice anumitor zone, 
menționate la articolul 66.

eliminat

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1302

Amendamentul 1302
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 87 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La trei ani de la începerea 
perioadei menționate la articolul 1 
alineatul (2), Comisia lansează un studiu 
independent pentru a evalua dacă 
ponderarea prevăzută la prezentul articol 
ține seama în mod corect de contribuțiile 
intervențiilor respective la realizarea 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice. Dacă se constată că ponderările 
sunt inexacte, Comisia revizuiește 
metodologia de urmărire și adaptează în 
consecință ponderările în cadrul evaluării 
la jumătatea perioadei.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1303

Amendamentul 1303
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 87 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu metodologiile de urmărire 
a integrării obiectivelor în materie de 
mediu și climatice, inclusiv privind 
biodiversitatea, și de evaluare a 
cheltuielilor estimate consacrate 
îndeplinirii acestora.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1304

Amendamentul 1304
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 90 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 15 % din alocarea statului 
membru pentru FEADR pentru exercițiile 
financiare 2022-2027 către alocarea 
statului membru pentru plăți directe 
prevăzută în anexa IV pentru anii 
calendaristici 2021-2026.

eliminat

Or. en

Justificare

ENVI 140
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14.10.2020 A8-0200/1305

Amendamentul 1305
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 90 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajul transferului dinspre alocarea 
statului membru pentru plăți directe spre 
alocarea pentru FEADR menționat la 
primul paragraf poate fi majorat:

Procentajul transferului dinspre alocarea 
statului membru pentru plăți directe spre 
alocarea pentru FEADR menționat la 
primul paragraf poate fi majorat 
suplimentar:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1306

Amendamentul 1306
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 90 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu până la 15 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

(a) cu până la 30 puncte procentuale, 
cu condiția ca statul membru să utilizeze 
majorarea respectivă pentru intervenții 
finanțate din FEADR care vizează 
îndeplinirea obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1307

Amendamentul 1307
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 91 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza analizei SWOT menționate la 
articolul 103 alineatul (2) și a unei evaluări 
a nevoilor, menționate la articolul 96, 
statele membre stabilesc, în propriile 
planuri strategice PAC, o strategie de 
intervenție în conformitate cu articolul 97, 
în care sunt stabilite ținte cantitative și 
obiective de etapă în vederea îndeplinirii 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Țintele sunt definite pe baza unui set 
comun de indicatori de rezultat prevăzut în 
anexa I.

Pe baza analizei SWOT menționate la 
articolul 103 alineatul (2) și a unei evaluări 
a nevoilor, menționate la articolul 96, 
statele membre stabilesc, în propriile 
planuri strategice PAC, o strategie de 
intervenție în conformitate cu articolul 97, 
în care sunt stabilite ținte cantitative și 
obiective de etapă în vederea îndeplinirii 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Țintele sunt definite pe baza unui set 
comun de indicatori de rezultat și de 
impact prevăzut în anexa I.

Or. en

Justificare

ENVI 141
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14.10.2020 A8-0200/1308

Amendamentul 1308
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 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
alocă o pondere mai mare din buget 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice 
în materie de agromediu, climă și 
bunăstarea animalelor prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) 
și (i), față de ponderea generală din buget 
alocată pentru îndeplinirea obiectivului 
prevăzut la articolul 110 alineatul (2) 
primul paragraf litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 prin intermediul 
sprijinului din cadrul FEGA și FEADR în 
perioada 2014-2020. contribuția generală 
sporită sprijină realizarea obiectivelor 
stabilite în Strategia „De la fermă la 
consumator” și în Strategia privind 
biodiversitatea.

Or. en

Justificare

AGRI 567, ENVI 142, plus Pactul verde
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14.10.2020 A8-0200/1309

Amendamentul 1309
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 92 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Creșterea nivelului de ambiție în 
ceea ce privește obiectivele de mediu și 
cele legate de climă va fi, de asemenea, 
cuantificată prin compararea celor mai 
recente valori disponibile ale indicatorilor 
de impact prevăzuți în anexa I și a 
valorilor-țintă pentru acești indicatori pe 
care statele membre intenționează să le 
atingă până în 2027. Se va acorda o 
atenție deosebită atingerii următoarelor 
obiective la nivelul Uniunii Europene:
(a) reducerea cu 30 % a emisiilor de 
gaze cu efect de seră legate de sectorul 
agricol și utilizarea aferentă a terenurilor, 
comparativ cu 2005, în conformitate cu 
punctul I.10 din anexa I;
(b) reducerea cu 50 % a pierderilor de 
nutrimenți, în conformitate cu punctul 
I.15 din anexa I, în comparație cu ultimul 
an pentru care sunt disponibile date;
(c) îndeplinirea obiectivului ca 10 % 
din SAU să fie acoperită de elemente de 
peisaj bogate în biodiversitate, în 
conformitate cu punctul I.20 din anexa I;
(d) reducerea cu 50 % a utilizării de 
antibiotice în agricultură, în conformitate 
cu punctul I.26 din anexa I, în comparație 
cu ultimul an pentru care sunt disponibile 
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date;
(e) reducerea cu 50 % a riscurilor și a 
efectelor pesticidelor, în conformitate cu 
punctul I.27 din anexa I, în comparație cu 
ultimul an pentru care sunt disponibile 
date;
(f) îndeplinirea obiectivului de a 
practica agricultura ecologică pe 25 % 
din SAU [în conformitate cu indicatorul 
de context PAC C.32]. în particular, 
plățile pentru conversia și întreținerea 
ecologică din planurile strategice PAC 
prevăzute la articolele 28 și 65 depășesc 
totalul plăților efectuate înainte de anul 
2021 în cadrul dezvoltării rurale pentru 
fermierii care se ocupă cu agricultura 
ecologică, calculate ca medie anuală, 
utilizând prețuri constante.

Or. en

Justificare

partea a doua a literei (f) = ENVI 142, la care se adaugă obiectivele Pactului verde european
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14.10.2020 A8-0200/1310

Amendamentul 1310
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 92 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre justifică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 
generală sporită prevăzută la alineatele (1) 
și (1a) și modul în care intenționează să 
îndeplinească obiectivele prevăzute în 
Strategia „De la fermă la consumator” și 
în Strategia privind biodiversitatea. 
Respectiva justificare se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
literele (a) și (b).

Or. en

Justificare

AGRI 568, ENVI 142, plus Pactul verde


