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14.10.2020 A8-0200/737

Amendamentul 737
Sandra Pereira, João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL

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 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un obiectiv-cheie al politicii 
agricole comune ar trebui să fie 
garantarea securității și a suveranității 
alimentare în statele membre, ceea ce 
presupune, la nivelul producției, nevoia 
de sisteme de reglementare și de 
distribuție ce permit țărilor și regiunilor 
să își dezvolte producția într-un mod care 
să le ajute, pe cât posibil, să răspundă 
propriilor nevoi.
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14.10.2020 A8-0200/738

Amendamentul 738
Sandra Pereira, João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL

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 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
piață, schimbările climatice și frecvența și 
gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare pot genera riscuri legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii în cadrul propriilor ferme, ar 
trebui să se instituie un cadru robust care să 
garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. 
În acest scop, statele membre și fermierii ar 
putea recurge la o platformă la nivelul UE 
privind gestionarea riscurilor pentru 
consolidarea capacităților, pentru a le oferi 
fermierilor instrumente financiare adecvate 
pentru investiții și acces la capital 
circulant, formare profesională, transfer de 
cunoștințe și consiliere.

(15) Schimbările climatice și frecvența 
și gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare măresc riscurile legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii în cadrul propriilor ferme, ar 
trebui să se instituie un cadru robust care să 
garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. 
În acest scop, statele membre și fermierii ar 
putea recurge la o platformă la nivelul UE 
privind gestionarea riscurilor pentru 
consolidarea capacităților, pentru a le oferi 
fermierilor instrumente financiare adecvate 
pentru investiții și acces la capital 
circulant, formare profesională, transfer de 
cunoștințe și consiliere. Pentru a garanta 
un venit minim pentru fermierii afectați 
de fenomene meteorologice extreme, de 
alte cazuri de dezastre naturale sau 
provocate de om, inclusiv de incendii 
forestiere, boli și dăunători, se instituie o 
asigurare agricolă publică, finanțată din 
bugetul Uniunii, care asigură un nivel 
minim de protecție pentru toți fermierii 
din toate statele membre.
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14.10.2020 A8-0200/739

Amendamentul 739
Sandra Pereira, João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL

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 aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să se reintroducă instrumentele de 
reglementare a pieței publice;
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14.10.2020 A8-0200/740

Amendamentul 740
Sandra Pereira, João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL

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 ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- (ca) să se promoveze o distribuție 
echitabilă și adecvată a valorii adăugate 
de-a lungul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, în cazul în care se constată 
dezechilibre grave, în vederea 
îmbunătățirii prețurilor la producător;

Or. pt



AM\1215848RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

14.10.2020 A8-0200/741

Amendamentul 741
Sandra Pereira, João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL

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 25 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot acorda micilor 
fermieri definiți de statele membre plăți 
sub forma unei sume fixe care să 
înlocuiască plățile directe prevăzute în 
prezenta secțiune și în secțiunea 3 din 
prezentul capitol. Statele membre concep 
intervenția corespunzătoare în planul 
strategic PAC ca fiind opțională pentru 
fermieri.

Statele membre creează un regim 
simplificat pentru micii fermieri care să 
înlocuiască plățile directe prevăzute în 
prezenta secțiune și în secțiunea 3 din 
prezentul capitol și care să nu poată avea 
un cuantum mai mic de 2 500 EUR 
pentru fiecare beneficiar. Statele membre 
concep intervenția corespunzătoare în 
planul strategic PAC ca fiind opțională 
pentru fermieri.
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14.10.2020 A8-0200/742

Amendamentul 742
Sandra Pereira, João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL

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. Statele membre trebuie să 
stabilească criterii nediscriminatorii, 
bazate pe avantajul prevăzut la articolul 6 
alineatul (1) litera a), pentru distribuirea 
sprijinului redistributiv. De asemenea, 
statele membre trebuie să poată stabili o 
limită maximă privind dimensiunea 
economică, dincolo de care exploatațiile 
nu vor avea dreptul la plata redistributivă.
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14.10.2020 A8-0200/743

Amendamentul 743
Sandra Pereira, João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL

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 trebuie să 
garanteze că nu se acordă niciun avantaj 
ca urmare a prezentului capitol 
fermierilor despre care se demonstrează 
că își împart exploatațiile exclusiv în 
scopul de a beneficia de plata 
redistributivă. Această dispoziție se aplică 
și fermierilor ale căror exploatații sunt 
rezultatul împărțirii respective. 
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