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14.10.2020 A8-0200/786

Amendamentul 786
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cadrul standardelor GAEC este 
menit a contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea, la 
soluționarea provocărilor legate de apă, la 
protejarea și calitatea solului și la 
protejarea și calitatea biodiversității. 
Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține 
seama în special de practicile prevăzute 
pentru perioada de până în 2020 în cadrul 
înverzirii plăților directe, de atenuarea 
schimbărilor climatice și de necesitatea 
îmbunătățirii sustenabilității fermelor 
precum și, în special, de gestionarea 
substanțelor nutritive. Este recunoscut 
faptul că fiecare GAEC contribuie la 
îndeplinirea mai multor obiective. Pentru a 
implementa acest cadru, statele membre ar 
trebui să instituie câte un standard național 
pentru fiecare dintre standardele stabilite la 
nivelul Uniunii, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale zonei 
respective, inclusiv de condițiile 
pedologice și climatice, de condițiile 
agricole existente, de utilizarea terenurilor, 
de rotația culturilor, de practicile agricole 
și de structurile fermelor. De asemenea, 
statele membre pot defini, în plus, și alte 
standarde naționale legate de principalele 
obiective prevăzute în anexa III în vederea 
îmbunătățirii modului în care este realizat 
cadrul GAEC în ceea ce privește mediul și 
clima. Ca parte a cadrului GAEC, pentru a 

(22) Cadrul standardelor GAEC este 
menit a contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea, la 
soluționarea provocărilor legate de apă, la 
protejarea și calitatea solului și la 
protejarea și calitatea biodiversității. 
Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține 
seama în special de practicile prevăzute 
pentru perioada de până în 2020 în cadrul 
înverzirii plăților directe, de atenuarea 
schimbărilor climatice și de necesitatea 
îmbunătățirii sustenabilității fermelor 
precum și, în special, de gestionarea 
substanțelor nutritive și de reducerea 
utilizării de produse chimice. Este 
recunoscut faptul că fiecare GAEC 
contribuie la îndeplinirea mai multor 
obiective. Pentru a implementa acest cadru, 
statele membre ar trebui să instituie câte un 
standard național pentru fiecare dintre 
standardele stabilite la nivelul Uniunii, 
ținând seama de caracteristicile specifice 
ale zonei respective, inclusiv de condițiile 
pedologice și climatice, de condițiile 
agricole existente, de utilizarea terenurilor, 
de rotația culturilor, de practicile agricole 
și de structurile fermelor. De asemenea, 
statele membre pot defini, în plus, și alte 
standarde naționale legate de principalele 
obiective prevăzute în anexa III în vederea 
îmbunătățirii modului în care este realizat 
cadrul GAEC în ceea ce privește mediul și 
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sprijini nu doar performanța agronomică a 
fermelor, ci și performanța lor de mediu, 
vor fi elaborate planuri de gestionare a 
nutrienților, cu ajutorul unui instrument 
electronic pentru sustenabilitatea fermelor 
pus la dispoziția fermierilor individuali de 
către statele membre. Acest instrument ar 
trebui să ofere sprijin pentru luarea 
deciziilor în cadrul fermelor, pe baza unui 
minimum de funcționalități privind 
gestionarea nutrienților. De asemenea, o 
interoperabilitate și o modularitate ridicate 
ar trebui să garanteze, de asemenea, 
posibilitatea adăugării altor aplicații 
electronice de e-guvernanță și pentru 
ferme. Pentru a se asigura condiții de 
concurență echitabile în rândul fermierilor 
și în întreaga Uniune, Comisia poate oferi 
statelor membre sprijin în ceea ce privește 
atât proiectarea instrumentului, cât și 
stocarea datelor și serviciile de prelucrare 
necesare.

clima. Ca parte a cadrului GAEC, pentru a 
sprijini nu doar performanța agronomică a 
fermelor, ci și performanța lor de mediu, 
vor fi elaborate planuri de gestionare a 
nutrienților și de reducere a factorilor de 
producție, cu ajutorul unui instrument 
electronic pentru sustenabilitatea fermelor 
pus la dispoziția fermierilor individuali de 
către statele membre. Utilizarea unui plan 
de gestionare a nutrienților ar trebui să 
țină seama de dimensiunea fermei și de 
intensitatea activităților din cadrul 
acesteia. Acest instrument ar trebui să 
ofere sprijin pentru luarea deciziilor în 
cadrul fermelor, pe baza unui minimum de 
funcționalități privind gestionarea 
nutrienților și reducerea factorilor de 
producție și pe baza necesității de a 
îmbunătăți calitatea solului. De asemenea, 
o interoperabilitate și o modularitate 
ridicate ar trebui să garanteze, de 
asemenea, posibilitatea adăugării altor 
aplicații electronice de e-guvernanță și 
pentru ferme. Pentru a se asigura condiții 
de concurență echitabile în rândul 
fermierilor și în întreaga Uniune, Comisia 
poate oferi statelor membre sprijin în ceea 
ce privește atât proiectarea instrumentului, 
cât și stocarea datelor și serviciile de 
prelucrare necesare.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/787

Amendamentul 787
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Deși produsele agricole din plastic 
reprezintă un procent redus din cantitatea 
totală de plastic utilizat și de deșeuri din 
plastic generate, utilizarea acestora este 
concentrată din punct de vedere 
geografic. Mai mult, categoriile de 
produse agricole din plastic au o 
compoziție foarte omogenă, ceea ce face 
ca fluxul de astfel de deșeuri să fie foarte 
valoros pentru reciclator. În cadrul 
planurilor strategice PAC ar trebui 
abordată problema deșeurilor agricole de 
plastic, iar Comisia Europeană ar trebui, 
după caz, să introducă un nou standard 
GAEC pentru o stare agricolă și de mediu 
bună a terenurilor pe care există deșeuri 
de plastic, ca un nou element de 
condiționalitate sporită pe termen mediu, 
până în 2023. În temeiul noii cerințe în 
materie de ecocondiționalitate, fermierii 
ar fi obligați să apeleze la o firmă de 
gestionare a deșeurilor autorizată pentru 
a aranja colectarea și reciclarea 
materialelor plastice și să păstreze o 
dovadă a faptului că deșeurile de plastic 
au fost tratate în mod corect.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/788

Amendamentul 788
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) SMR trebuie să fie implementate pe 
deplin de statele membre pentru a deveni 
operaționale la nivel de fermă și pentru a se 
asigura aplicarea unui tratament egal 
fermierilor. Pentru a se asigura 
consecvența normelor privind 
condiționalitatea din punctul de vedere al 
sporirii sustenabilității politicii, SMR ar 
trebui să includă principalele acte 
legislative ale Uniunii referitoare la mediu, 
sănătatea publică, sănătatea animalelor, 
sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor 
a căror implementare la nivel național 
implică obligații precise pentru fermierii 
individuali, inclusiv obligații în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului12 sau al 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. 
Pentru a se da curs declarației comune 
emise de Parlamentul European și de 
Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, dispozițiile relevante din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și din Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în 
domeniul de aplicare al condiționalității, 
iar lista standardelor GAEC este adaptată 
în consecință.

(23) SMR trebuie să fie implementate pe 
deplin de statele membre pentru a deveni 
operaționale la nivel de fermă și pentru a se 
asigura aplicarea unui tratament egal 
fermierilor. Pentru a se asigura 
consecvența normelor privind 
condiționalitatea din punctul de vedere al 
sporirii sustenabilității politicii, SMR ar 
trebui să includă principalele acte 
legislative ale Uniunii referitoare la mediu, 
sănătatea publică, sănătatea animalelor, 
sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor 
a căror implementare la nivel național 
implică obligații precise pentru fermierii 
individuali, inclusiv obligații în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului12 sau al 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. 
Pentru a se da curs declarației comune 
emise de Parlamentul European și de 
Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, dispozițiile relevante din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și din Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în 
domeniul de aplicare al condiționalității, 
precum și în Directivă [Directiva XXX a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind reducerea impactului anumitor 
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produse din plastic asupra mediului] și în 
Regulamentul (UE) 2019/6 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
16a, iar lista standardelor GAEC este 
adaptată în consecință.

_________________ _________________
11 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

11 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

12 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

12 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

13 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

13 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

14 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

14 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

16 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

16 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).
16a  Regulamentul (UE) 2019/6 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind produsele 
medicinale veterinare și de abrogare a 
Directivei 2001/82/CE (JO L 4, 7.1.2019, 
p. 43).
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14.10.2020 A8-0200/789

Amendamentul 789
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
și să asigure accesul la servicii de 
consiliere agricolă menite a îmbunătăți 
gestionarea sustenabilă și performanța 
generală a exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor rurale, vizând aspectele 
economice, de mediu și sociale, și a 
identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, precum și la 
calitatea vieții animalelor, pe de altă parte. 
Lista acestora din urmă include standarde 
aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai 
PAC sau necesare acestora și prevăzute în 
planul strategic PAC, precum și 
standardele aferente legislației privind apa, 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor, precum și de promovare a 
gestionării durabile a substanțelor 
nutritive și reducerea factorilor de 
producție. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
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trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Amendamentul 790
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Pentru a asigura furnizarea de 
consiliere de înaltă calitate tuturor 
fermierilor din Uniune, Comisia ar trebui 
să definească standarde minime pentru 
serviciile de consiliere agricolă în ceea ce 
privește calitatea și acoperirea teritorială 
a consilierii furnizate. Înainte de intrarea 
în vigoare a prezentului regulament și în 
scopul controlului calității, Comisia ar 
trebui să acrediteze toate serviciile de 
consiliere agricolă. În cazurile în care 
concluzionează că un serviciu de 
consiliere agricolă nu respectă 
standardele minime, Comisia ar trebui să 
notifice în scris acest lucru statului 
membru în cauză, solicitându-i să ia 
măsuri de remediere.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/791

Amendamentul 791
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Agricultura ecologică se dezvoltă 
în multe țări europene și are o experiență 
dovedită în furnizarea de bunuri publice, 
conservarea serviciilor ecosistemice și a 
resurselor naturale, reducerea factorilor 
de producție, atragerea tinerilor fermieri 
și în special a femeilor, crearea de locuri 
de muncă, experimentarea unor noi 
modele de afaceri, îndeplinirea cerințelor 
societale și revitalizarea zonelor rurale. 
Cu toate acestea, creșterea cererii de 
produse agricole ecologice continuă să 
depășească creșterea producției. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
planurile strategice PAC includ obiective 
de creștere a ponderii terenurilor agricole 
aflate sub gestionare ecologică, pentru a 
răspunde cererii crescânde de produse 
agricole ecologice și pentru a dezvolta 
întregul lanț de aprovizionare cu astfel de 
produse. Statele membre pot finanța 
conversia la agricultura ecologică și 
întreținerea acesteia prin măsuri de 
dezvoltare rurală, prin programe 
ecologice sau printr-o combinație a celor 
două și ar trebui să se asigure că bugetele 
alocate corespund creșterii așteptate a 
producției agricole ecologice.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Amendamentul 792
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) PAC ar trebui să garanteze că 
statele membre sporesc nivelul de realizare 
în ceea ce privește mediul grație respectării 
nevoilor locale și a circumstanțelor reale 
ale fermierilor. În cadrul plăților directe din 
planurile strategice PAC, statele membre ar 
trebui să instituie programe ecologice 
voluntare pentru fermieri, care ar trebui să 
fie întru totul coordonate cu celelalte 
intervenții relevante. Aceste scheme ar 
trebui să fie definite de statele membre ca o 
plată acordată fie pentru stimularea și 
remunerarea furnizării de bunuri publice 
prin intermediul practicilor agricole 
benefice pentru mediu și climă, fie drept 
compensație pentru introducerea acestor 
practici. În ambele cazuri, aceste scheme ar 
trebui să vizeze sporirea performanței PAC 
în materie de mediu și climă și ar trebui, 
prin urmare, să fie concepute astfel încât să 
depășească cerințele obligatorii prevăzute 
deja de sistemul condiționalității. Statele 
membre pot decide să instituie programe 
ecologice pentru practicile agricole, cum ar 
fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor 
permanente și a elementelor de peisaj și 
agricultura ecologică. Aceste scheme pot 
include, de asemenea, „scheme de bază” 
care pot fi o condiție pentru asumarea unor 
angajamente mai ambițioase în materie de 
dezvoltare rurală.

(31) PAC ar trebui să garanteze că 
statele membre sporesc nivelul de realizare 
în ceea ce privește mediul grație respectării 
nevoilor locale și a circumstanțelor reale 
ale fermierilor. În cadrul plăților directe din 
planurile strategice PAC, statele membre ar 
trebui să instituie, pe baza unei liste de 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu stabilite de Comisie, programe 
ecologice voluntare pentru fermieri, care ar 
trebui să fie întru totul coordonate cu 
celelalte intervenții relevante. Aceste 
scheme ar trebui să fie definite de statele 
membre ca o plată acordată fie pentru 
stimularea și remunerarea furnizării de 
bunuri publice prin intermediul practicilor 
agricole benefice pentru mediu și climă, fie 
drept compensație pentru introducerea 
acestor practici. În ambele cazuri, aceste 
scheme ar trebui să vizeze sporirea 
performanței PAC în materie de mediu și 
climă și ar trebui, prin urmare, să fie 
concepute astfel încât să depășească 
cerințele obligatorii prevăzute deja de 
sistemul condiționalității. Statele membre 
ar trebui să rezerve pentru programe 
ecologice un anumit procent din alocarea 
plăților lor directe. Statele membre pot 
decide să instituie programe ecologice 
pentru practicile agricole, cum ar fi 
gestionarea îmbunătățită a pajiștilor 
permanente și a elementelor de peisaj 
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permanente, a sistemelor de certificare 
ecologică și agricultura ecologică. Aceste 
scheme pot include, de asemenea, „scheme 
de bază” care pot fi o condiție pentru 
asumarea unor angajamente mai 
ambițioase în materie de dezvoltare rurală.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/793

Amendamentul 793
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În cazul intervențiilor de dezvoltare 
rurală, principiile sunt definite la nivelul 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
cerințele de bază referitoare la aplicarea 
criteriilor de selecție de către statele 
membre. Totuși, statele membre ar trebui 
să aibă o amplă marjă de discreție pentru a 
defini condiții specifice în funcție de 
propriile nevoi. Tipurile de intervenții de 
dezvoltare rurală includ plățile pentru 
angajamentele în materie de mediu și climă 
și pentru alte angajamente în materie de 
gestionare pe care statele membre ar trebui 
să le sprijine pe întregile lor teritorii în 
conformitate cu propriile nevoi specifice 
naționale, regionale sau locale. Statele 
membre ar trebui să acorde plăți 
fermierilor și altor gestionari de terenuri 
care își asumă în mod voluntar 
angajamente în materie de gestionare care 
contribuie la atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și la 
protejarea și îmbunătățirea mediului, 
inclusiv a calității apei și a cantității de apă, 
a calității aerului, a solului, a biodiversității 
și a serviciilor ecosistemice, precum și 
angajamente voluntare în cadrul Natura 
2000, și sprijin pentru diversitatea genetică. 
Sprijinul din cadrul plăților pentru 
angajamentele în materie de gestionare 
poate fi acordat, de asemenea, sub forma 
unor abordări conduse la nivel local, 

(37) În cazul intervențiilor de dezvoltare 
rurală, principiile sunt definite la nivelul 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
cerințele de bază referitoare la aplicarea 
criteriilor de selecție de către statele 
membre. Totuși, statele membre ar trebui 
să aibă o amplă marjă de discreție pentru a 
defini condiții specifice în funcție de 
propriile nevoi. Tipurile de intervenții de 
dezvoltare rurală includ plățile pentru 
angajamentele în materie de mediu și climă 
și pentru alte angajamente în materie de 
gestionare pe care statele membre ar trebui 
să le sprijine pe întregile lor teritorii în 
conformitate cu propriile nevoi specifice 
naționale, regionale sau locale. Statele 
membre ar trebui să acorde plăți 
fermierilor și altor gestionari de terenuri 
care își asumă în mod voluntar 
angajamente în materie de gestionare care 
contribuie la atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și la 
protejarea și îmbunătățirea mediului, 
inclusiv a calității apei și a cantității de apă, 
a calității aerului, a solului, a biodiversității 
și a serviciilor ecosistemice, precum și 
angajamente voluntare în cadrul Natura 
2000, zone de înaltă valoare naturală și 
sprijin pentru diversitatea genetică. 
Sprijinul din cadrul plăților pentru 
angajamentele în materie de gestionare 
poate fi acordat, de asemenea, sub forma 
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integrate sau cooperative și a unor 
intervenții bazate pe rezultate.

unor abordări conduse la nivel local, 
integrate sau cooperative și a unor 
intervenții bazate pe rezultate.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/794

Amendamentul 794
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Sprijinul pentru angajamentele în 
materie de gestionare poate include prime 
destinate agriculturii ecologice pentru 
conversia la terenuri ecologice și 
menținerea acestora, plăți pentru alte tipuri 
de intervenții de sprijin pentru sistemele de 
producție care respectă mediul, cum ar fi 
agroecologia, agricultura de conservare și 
producția integrată, servicii de silvomediu, 
servicii climatice și conservarea pădurilor, 
prime pentru păduri și pentru crearea de 
sisteme agrosilvice, bunăstarea animalelor, 
conservarea, utilizarea sustenabilă și 
dezvoltarea resurselor genetice. În funcție 
de propriile nevoi, statele membre pot 
elabora alte scheme în cadrul acestui tip de 
intervenții. Acest tip de plăți ar trebui să se 
acorde doar pentru costurile suplimentare 
și pierderile de venit rezultate din 
angajamentele care depășesc nivelul de 
bază al standardelor și cerințelor obligatorii 
prevăzute în dreptul Uniunii și în cel 
național, precum și condiționalitatea, astfel 
cum este prevăzută în planul strategic 
PAC. Angajamentele legate de acest tip de 
intervenții pot fi asumate pentru o perioadă 
anuală sau multianuală prestabilită și pot 
depăși șapte ani în cazuri în care acest 
lucru este justificat corespunzător.

(38) Sprijinul pentru angajamentele în 
materie de gestionare poate include prime 
destinate agriculturii ecologice pentru 
conversia la terenuri ecologice și 
menținerea acestora, plăți pentru alte tipuri 
de intervenții de sprijin pentru sistemele de 
producție care respectă mediul, cum ar fi 
activitățile agricole de mare valoare 
naturală, agroecologia, agricultura de 
conservare, producția integrată, 
agricultura digitalizată și de precizie care 
aduce beneficii mediului; servicii de 
silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor, prime pentru păduri 
și pentru crearea de sisteme agrosilvice, 
bunăstarea animalelor și sănătatea lor; 
conservarea, utilizarea sustenabilă și 
dezvoltarea resurselor genetice și 
biodiversitatea. În funcție de propriile 
nevoi, statele membre pot elabora alte 
scheme în cadrul acestui tip de intervenții. 
Acest tip de plăți ar trebui să se acorde 
doar pentru costurile suplimentare și 
pierderile de venit rezultate din 
angajamentele care depășesc nivelul de 
bază al standardelor și cerințelor obligatorii 
prevăzute în dreptul Uniunii și în cel 
național, precum și condiționalitatea, astfel 
cum este prevăzută în planul strategic 
PAC. Angajamentele legate de acest tip de 
intervenții pot fi asumate pentru o perioadă 
anuală sau multianuală prestabilită și pot 
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depăși șapte ani în cazuri în care acest 
lucru este justificat corespunzător.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/795

Amendamentul 795
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Măsurile forestiere ar trebui să 
contribuie la implementarea strategiei 
forestiere a Uniunii și să se bazeze pe 
programele silvicole naționale sau 
subnaționale ale statelor membre sau pe 
instrumente echivalente, care ar trebui să 
fie fondate pe angajamentele aferente 
Regulamentului privind includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia 
[Regulamentul LULUCF] și pe 
angajamentele asumate în cadrul 
Conferințelor Ministeriale privind Protecția 
Pădurilor din Europa. Intervențiile ar trebui 
să se bazeze pe planurile de gestionare a 
pădurilor sau pe instrumente echivalente și 
pot cuprinde dezvoltarea zonelor forestiere 
și gestionarea sustenabilă a pădurilor, 
inclusiv împădurirea terenurilor și crearea 
și regenerarea de sisteme agrosilvice, 
protejarea, refacerea și îmbunătățirea 
resurselor forestiere, ținând seama de 
nevoile de adaptare, investițiile pentru 
garantarea și îmbunătățirea conservării și 
rezilienței pădurilor și pentru garantarea și 
îmbunătățirea furnizării de servicii 
ecosistemice forestiere și de servicii 
climatice, precum și măsuri și investiții în 
sprijinul energiei din surse regenerabile și 

(39) Măsurile forestiere ar trebui să 
contribuie la implementarea strategiei 
forestiere a Uniunii și să se bazeze pe 
programele silvicole naționale sau 
subnaționale ale statelor membre sau pe 
instrumente echivalente, care ar trebui să 
fie fondate pe angajamentele aferente 
Regulamentului privind includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
absorbțiilor rezultate din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură în cadrul de 
politici privind clima și energia 
[Regulamentul LULUCF] și pe 
angajamentele asumate în cadrul 
Conferințelor Ministeriale privind Protecția 
Pădurilor din Europa. Intervențiile ar trebui 
să se bazeze pe planurile de gestionare a 
pădurilor sustenabile sau pe instrumente 
echivalente care asigură sechestrarea 
eficientă a carbonului atmosferic 
îmbunătățind biodiversitatea și pot 
cuprinde dezvoltarea zonelor forestiere și 
gestionarea sustenabilă a pădurilor, 
inclusiv împădurirea terenurilor, 
prevenirea incendiilor și crearea și 
regenerarea de sisteme agrosilvice, 
protejarea, refacerea și îmbunătățirea 
resurselor forestiere, ținând seama de 
nevoile de adaptare, investițiile pentru 
garantarea și îmbunătățirea conservării și 
rezilienței pădurilor și pentru garantarea și 
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al bioeconomiei. îmbunătățirea furnizării de servicii 
ecosistemice forestiere și de servicii 
climatice, precum și măsuri și investiții în 
sprijinul energiei din surse regenerabile și 
al bioeconomiei.

Or. en


