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15.10.2020 A8-0200/796

Amendamentul 796
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 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Sprijinul ar trebui să permită 
instituirea și implementarea cooperării 
între cel puțin două entități în vederea 
îndeplinirii obiectivelor PAC. Sprijinul 
poate viza toate aspectele unei astfel de 
cooperări, cum ar fi instituirea unor sisteme 
de calitate, acțiuni colective în domeniul 
mediului și în cel al climei, promovarea 
lanțurilor de aprovizionare scurte și a 
piețelor locale, proiectele-pilot, proiecte ale 
grupurilor operaționale cuprinse în 
proiectele de dezvoltare locală din cadrul 
parteneriatului european pentru inovare 
privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, satele inteligente, cluburile 
cumpărătorilor și cercurile utilajelor, 
parteneriatele între ferme, planurile de 
gestionare a pădurilor, rețelele și grupurile, 
agricultura socială, agricultura sprijinită de 
comunitate, acțiunile din sfera de aplicare a 
LEADER și instituirea de grupuri de 
producători și de organizații de 
producători, precum și de alte forme de 
cooperare considerate necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor specifice ale PAC.

(45) Sprijinul ar trebui să permită 
instituirea și implementarea cooperării 
între cel puțin două entități în vederea 
îndeplinirii obiectivelor PAC. Sprijinul 
poate viza toate aspectele unei astfel de 
cooperări, cum ar fi instituirea și 
menținerea unor sisteme de calitate, 
acțiuni colective în domeniul mediului și în 
cel al climei, promovarea lanțurilor de 
aprovizionare scurte și a piețelor locale, 
proiectele-pilot, proiecte ale grupurilor 
operaționale cuprinse în proiectele de 
dezvoltare locală din cadrul parteneriatului 
european pentru inovare privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
satele inteligente, cluburile cumpărătorilor 
și cercurile utilajelor, parteneriatele între 
ferme, planurile de gestionare a pădurilor, 
inclusiv agrosilvicultura; rețelele și 
grupurile, agricultura socială, agricultura 
sprijinită de comunitate, acțiunile din sfera 
de aplicare a LEADER și instituirea de 
grupuri de producători și de organizații de 
producători, precum și de alte forme de 
cooperare considerate necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor specifice ale PAC.
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15.10.2020 A8-0200/797

Amendamentul 797
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 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) FEADR nu ar trebui să ofere sprijin 
pentru investiții care ar dăuna mediului. 
Așadar, este necesar ca prezentul 
regulament să prevadă o serie de reguli de 
excludere, precum și posibilitatea 
dezvoltării ulterioare a acestor garanții în 
actele delegate. Mai ales, FEADR nu ar 
trebui să finanțeze investițiile în irigații 
care nu contribuie la realizarea sau 
menținerea unei stări bune a corpului de 
apă în cauză sau a corpurilor de apă în 
cauză și investițiile în împădurire care nu 
sunt coerente cu obiectivele în materie de 
mediu și climă conforme cu principiile 
gestionării sustenabile a pădurilor.

(50) FEADR nu ar trebui să ofere sprijin 
pentru investiții care ar dăuna mediului sau 
care nu sunt coerente cu obiectivele în 
materie de climă, mediu, calitate a vieții 
animalelor și biodiversitate. Ar trebui să 
se pună accentul pe investițiile care 
generează beneficii atât economice, cât și 
ecologice. Așadar, este necesar ca 
prezentul regulament să prevadă o serie de 
reguli de excludere mai specifice, precum 
și posibilitatea dezvoltării ulterioare a 
acestor garanții în actele delegate. Mai 
ales, FEADR nu ar trebui să finanțeze 
investițiile în irigații care nu contribuie la 
realizarea sau menținerea unei stări bune a 
corpului de apă în cauză sau a corpurilor de 
apă în cauză și investițiile în împădurire 
care nu sunt coerente cu obiectivele în 
materie de mediu și climă conforme cu 
principiile gestionării sustenabile a 
pădurilor. Statele membre ar trebui să se 
asigure că autoritățile joacă un rol activ 
în ecologie și în gestionarea incendiilor 
forestiere în cadrul oricărei acțiuni de 
împădurire sau reîmpădurire și să 
consolideze rolul măsurilor preventive 
fără caracter obligatoriu și al gestionării 
utilizării terenurilor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/798

Amendamentul 798
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 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea combaterii 
schimbărilor climatice în politicile Uniunii 
și la atingerea unei ținte generale ca 25 % 
din cheltuielile bugetului UE să sprijine 
îndeplinirea obiectivelor climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul PAC 
vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 
climatice cu 40 % din pachetul financiar 
total al PAC. Acțiunile relevante vor fi 
identificate pe parcursul elaborării și 
implementării programului și vor fi 
reevaluate în contextul evaluărilor 
relevante și al proceselor de revizuire.

(52) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea combaterii 
schimbărilor climatice și la eliminarea 
treptată a subvențiilor dăunătoare 
mediului în politicile Uniunii și la 
atingerea unei ținte generale ca cel puțin 
30 % din cheltuielile bugetului UE să 
sprijine îndeplinirea obiectivelor climatice. 
Se preconizează că acțiunile din cadrul 
PAC ar trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu cel puțin 40 % 
din pachetul financiar total al PAC. 
Acțiunile relevante vor fi identificate pe 
parcursul elaborării și implementării 
programului și vor fi reevaluate în 
contextul evaluărilor relevante și al 
proceselor de revizuire.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/799

Amendamentul 799
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 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Având în vedere importanța de a 
combate pierderea biodiversității în 
conformitate cu obligațiile Uniunii de a 
pune în aplicare Convenția privind 
biodiversitatea și obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU, acest program va 
contribui la integrarea măsurilor de 
conservare a biodiversității în politicile 
Uniunii, mai ales în ceea ce privește 
tipurile de suprafețe agricole și de 
habitate, și va asigura anual statelor 
membre 15 miliarde EUR ca finanțare din 
PAC pentru sprijinirea obiectivelor legate 
de biodiversitate, care urmează să fie 
completate anual cu 5 miliarde EUR din 
fondurile statelor membre. În special, prin 
această finanțare sunt sprijinite măsurile 
de conservare a biodiversității în 
conformitate cu articolul 28 și măsurile 
de conservare a biodiversității în 
conformitate cu articolele 65 și 67.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/800

Amendamentul 800
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 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a) Cantitatea și calitatea 
informațiilor disponibile în baza de 
cunoștințe existentă variază considerabil 
în scopul monitorizării obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6 din 
prezenta propunere. Pentru anumite 
obiective specifice, în special pentru 
monitorizarea biodiversității, baza de 
cunoștințe este în prezent săracă sau 
insuficient adaptată scopului de a crea 
indicatori robuști de impact, cum ar fi cei 
legați de polenizatori și de biodiversitatea 
culturilor. Obiectivele specifice și 
indicatorii stabiliți pentru întreaga 
Uniune la articolul 6 și, respectiv, în 
anexa 1 ar trebui să se întemeieze pe o 
bază de cunoștințe și pe metodologii 
comune sau comparabile în toate statele 
membre. Comisia ar trebui să identifice 
domeniile în care există lacune în materie 
de cunoștințe sau în care baza de 
cunoștințe este insuficient adaptată în 
scopul monitorizării impactului PAC. 
Comisia ar trebui să utilizeze bugetul 
Uniunii pentru a oferi un răspuns comun 
în fața obstacolelor în materie de 
cunoștințe și de monitorizare legate de 
toate obiectivele și indicatorii specifici 
prevăzuți la articolul 6. Comisia ar trebui 
să elaboreze un raport privind acest 
aspect până, cel târziu, la 
31 decembrie 2020 și să facă publice 
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Or. en



AM\1215866RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/801

Amendamentul 801
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 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) De asemenea, strategia ar trebui să 
evidențieze atât complementaritatea dintre 
instrumentele PAC, cât și 
complementaritatea cu celelalte politici ale 
Uniunii. Mai exact, fiecare plan strategic 
PAC ar trebui să țină seama, după caz, de 
legislația referitoare la mediu și climă, iar 
planurile naționale elaborate în 
conformitate cu legislația respectivă ar 
trebui descrise ca parte a analizei situației 
actuale („analiza SWOT”). Este oportună 
enumerarea instrumentelor legislative care 
ar trebui specificate în planurile strategice 
PAC.

(59) De asemenea, strategia ar trebui să 
evidențieze atât complementaritatea dintre 
instrumentele PAC, cât și 
complementaritatea cu celelalte politici ale 
Uniunii, inclusiv coeziunea. Mai exact, 
fiecare plan strategic PAC ar trebui să țină 
seama de legislația referitoare la mediu și 
climă și de angajamentele Uniunii privind 
coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării, iar planurile naționale elaborate 
în conformitate cu legislația respectivă ar 
trebui descrise ca parte a analizei situației 
actuale („analiza SWOT”). Este oportună 
enumerarea instrumentelor legislative care 
ar trebui specificate în planurile strategice 
PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/802

Amendamentul 802
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 68 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68a) Apa reprezintă un factor de 
producție esențial pentru agricultură. 
Prin urmare, miza pe care o constituie 
gestionarea apei este extrem de 
importantă și sunt necesare forme mai 
bune de gestionare a apei. În plus, 
schimbările climatice vor avea un impact 
semnificativ asupra resurselor de apă, cu 
perioade de secetă mai frecvente și mai 
intense, dar și cu perioade de precipitații 
abundente. Stocarea apei toamna și iarna 
este o soluție firească. În plus, corpurile 
de apă contribuie la crearea unor medii 
favorabile unei biodiversități diversificate. 
De asemenea, ele permit conservarea 
solurilor vii și menținerea unor niveluri 
suficiente ale cursurilor de apă, ceea ce 
favorizează viața acvatică.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/803

Amendamentul 803
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 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Orientarea spre rezultate 
determinată de modelul de performanță 
necesită un cadru de performanță puternic, 
în special deoarece planurile strategice 
PAC ar contribui la îndeplinirea 
obiectivelor generale ample ale altor 
politici gestionate partajat. O politică 
bazată pe performanță implică o evaluare 
anuală și multianuală pe baza indicatorilor 
de realizare, rezultat și impact selectați, 
astfel cum sunt definiți în cadrul pentru 
monitorizarea și evaluarea performanței. În 
acest scop, ar trebui selectat un set limitat 
și bine orientat de indicatori care să reflecte 
cât se poate de fidel dacă intervenția 
sprijinită contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și 
de realizare aferenți obiectivelor legate de 
climă și mediu pot include intervenții 
prevăzute în instrumentele naționale de 
planificare în domeniul mediului și în cel al 
climei înființate în temeiul legislației 
Uniunii.

(74) Orientarea spre rezultate 
determinată de modelul de performanță 
necesită un cadru de performanță puternic, 
în special deoarece planurile strategice 
PAC ar contribui la îndeplinirea 
obiectivelor generale ample ale altor 
politici gestionate partajat. O politică 
bazată pe performanță implică o evaluare 
anuală și multianuală pe baza indicatorilor 
de realizare, rezultat și impact selectați, 
astfel cum sunt definiți în cadrul pentru 
monitorizarea și evaluarea performanței. În 
acest scop, ar trebui selectat un set limitat 
și bine orientat de indicatori care să reflecte 
cât se poate de fidel dacă intervenția 
sprijinită contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și 
de realizare aferenți obiectivelor legate de 
climă și mediu, cum ar fi calitatea apei și 
cantitatea de apă, ar trebui să includă 
intervenții prevăzute în instrumentele 
naționale de planificare în domeniul 
mediului și în cel al climei înființate în 
temeiul legislației Uniunii.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Amendamentul 804
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
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre definesc activitatea 
agricolă, suprafața agricolă, hectarul 
eligibil, fermierul veritabil și tânărul 
fermier:

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre definesc activitatea 
agricolă, suprafața agricolă, hectarul 
eligibil, fermierul veritabil și tânărul 
fermier:

(a) „activitatea agricolă” trebuie 
definită astfel încât să includă atât 
producția produselor agricole enumerate în 
anexa I la TFUE, inclusiv producția de 
bumbac și de specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt, cât și menținerea suprafeței 
agricole într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni 
pregătitoare care depășesc metodele și 
utilajele agricole uzuale;

(a) „activitatea agricolă” trebuie 
definită astfel încât să includă atât 
producția produselor agricole enumerate în 
anexa I la TFUE, inclusiv producția de 
bumbac și de specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt, cât și menținerea suprafeței 
agricole într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni 
pregătitoare care depășesc metodele și 
utilajele agricole uzuale;

(b) „suprafața agricolă” trebuie definită 
astfel încât să fie formată din teren arabil, 
culturi permanente și pajiști permanente. 
Termenii „teren arabil”, „culturi 
permanente” și „pajiști permanente” 
trebuie specificate mai în detaliu de statele 
membre în următorul cadru:

(b) „suprafața agricolă” trebuie definită 
astfel încât să fie formată din teren arabil, 
culturi permanente și pajiști permanente. 
Termenii „teren arabil”, „culturi 
permanente” și „pajiști permanente” 
trebuie specificate mai în detaliu de statele 
membre în următorul cadru:

(i) „terenul arabil” este terenul cultivat 
pentru producția de culturi sau suprafețele 
disponibile pentru producția de culturi, dar 
lăsate în pârloagă, și include suprafețe 
scoase temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/199928 al 
Consiliului, cu articolul 39 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/200529 al 

(i) „terenul arabil” este terenul cultivat 
pentru producția de culturi sau suprafețele 
disponibile pentru producția de culturi, dar 
lăsate în pârloagă, și include suprafețe 
scoase temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/199928 al 
Consiliului, cu articolul 39 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/200529 al 
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Consiliului, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament;

Consiliului, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament;

(ii) „culturi permanente” sunt culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente și 
fânețele permanente, care ocupă terenurile 
pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare 
și care produc recolte repetate, inclusiv 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt;

(ii) „culturi permanente” sunt culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente și 
fânețele permanente, care ocupă terenurile 
pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare 
și care produc recolte repetate, inclusiv 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt;

(iii) „pajiști permanente și pășuni 
permanente” (denumite împreună „pajiști 
permanente”) sunt terenuri care nu sunt 
incluse în rotația de culturi a exploatației 
timp de cel puțin cinci ani, fiind 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane). Aceste pajiști pot include alte 
specii, precum arbuștii și/sau arborii, care 
sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale;

(iii) „pajiști permanente și pășuni 
permanente” (denumite împreună „pajiști 
permanente”) sunt terenuri consacrate 
producției de iarbă și de alte plante 
furajere erbacee (cultivate sau spontane) 
care nu au făcut parte din sistemul de 
rotație a culturilor din exploatație timp de 
cinci ani sau mai mult, precum și cele care 
nu au fost arate timp de cinci ani sau mai 
mult. Definiția include alte specii, precum 
arbuștii și/sau arborii, care sunt bune 
pentru pășunat și alte specii, precum 
arbuștii și/sau arborii care produc hrană 
pentru animale, cu condiția ca iarba și alte 
plante furajere erbacee să rămână 
predominante;

(iiia) „pajiști temporare” înseamnă 
iarbă sau specii erbacee care cresc pe 
terenuri arabile timp de mai puțin de cinci 
ani consecutivi sau de mai mult de cinci 
ani în cazul arăturilor și al 
reînsămânțărilor. Nu sunt luate în 
considerare în ceea ce privește atingerea 
obiectivelor climatice sau de absorbție a 
carbonului.
Statele membre pot decide, de asemenea, 
să considere drept pajiști permanente:
(a) terenurile bune pentru pășunat și care 
țin de anumite practici locale consacrate, 
unde, în mod tradițional, ierburile și alte 
plante furajere erbacee nu sunt 
predominante în zonele de pășunat; și/sau
(b) terenurile care sunt bune pentru 
pășunat, pe care iarba și alte plante 
furajere nu sunt predominante sau nu 
sunt prezente pe suprafețele pentru 
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pășunat;
(c) în scopul tipurilor de intervenții sub 
formă de plăți directe, „hectarul eligibil” 
este definit astfel încât să cuprindă orice 
suprafață agricolă a exploatației:

(c) în scopul tipurilor de intervenții sub 
formă de plăți directe, „hectarul eligibil” 
este definit astfel încât să cuprindă orice 
suprafață agricolă a exploatației:

(i) care, pe parcursul anului pentru 
care se solicită sprijin, este utilizată pentru 
o activitate agricolă sau, în cazul în care 
suprafața este folosită și pentru activități 
neagricole, este utilizată predominant 
pentru activități agricole și care se află la 
dispoziția fermierului. Dacă acest lucru 
este justificat corespunzător pe baza unor 
motive legate de mediu, hectarele eligibile 
pot include, de asemenea, anumite 
suprafețe utilizate pentru activități agricole 
doar din doi în doi ani.

(i) care, pe parcursul anului pentru 
care se solicită sprijin, este utilizată pentru 
o activitate agricolă sau, în cazul în care 
suprafața este folosită și pentru activități 
neagricole, este utilizată predominant 
pentru activități agricole și care se află la 
dispoziția fermierului. Dacă acest lucru 
este justificat corespunzător pe baza unor 
motive legate de mediu, hectarele eligibile 
pot include, de asemenea, anumite 
suprafețe utilizate pentru activități agricole 
doar din doi în doi ani.

care a dat un drept la plată în temeiul 
titlului III capitolul II secțiunea 2 
subsecțiunea 2 din prezentul regulament 
sau în temeiul schemei de plată de bază sau 
al schemei de plată unică pe suprafață 
prevăzute în titlul III din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 și care:

care a dat un drept la plată în temeiul 
titlului III capitolul II secțiunea 2 
subsecțiunea 2 din prezentul regulament 
sau în temeiul schemei de plată de bază sau 
al schemei de plată unică pe suprafață 
prevăzute în titlul III din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013 și care:

– nu mai este conformă cu definiția 
termenului „hectar eligibil” de la litera (a) 
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, ca 
urmare a punerii în aplicare a 
Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE 
sau a Directivei 2000/60/CE;

– nu mai este conformă cu definiția 
termenului „hectar eligibil” de la litera (a) 
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, ca 
urmare a punerii în aplicare a 
Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE 
sau a Directivei 2000/60/CE;

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este împădurită în 
temeiul articolului 31 din Regulamentul 
(CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau 
al articolului 22 din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme 
naționale ale cărei condiții respectă 
dispozițiile de la articolul 43 alineatele (1), 
(2) și (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 sau de la articolul 22 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau de la 
articolele 65 și 67 din prezentul 
regulament;

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este împădurită în 
temeiul articolului 31 din Regulamentul 
(CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau 
al articolului 22 din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme 
naționale ale cărei condiții respectă 
dispozițiile de la articolul 43 alineatele (1), 
(2) și (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 sau de la articolul 22 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau de la 
articolele 65 și 67 din prezentul 
regulament;

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este retrasă 

– pe durata angajamentului relevant 
al fermierului individual, este retrasă 
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temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament.

temporar din circuitul agricol în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005, cu articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu 
articolul 65 din prezentul regulament.

Suprafețele utilizate pentru producția de 
cânepă constituie hectare eligibile numai în 
cazul în care conținutul de 
tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu 
depășește 0,2 %;

Suprafețele utilizate pentru producția de 
cânepă constituie hectare eligibile numai în 
cazul în care conținutul de 
tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu 
depășește 0,2 %;

(d) „fermierii veritabili” trebuie definiți 
astfel încât să se garanteze că nu se acordă 
sprijin celor a căror activitate agricolă 
constituie doar o parte nesemnificativă din 
totalul activităților lor economice sau a 
căror activitate profesională principală nu 
este agricolă, însă fără a se exclude 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități. Definiția trebuie să 
permită să se stabilească, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și/sau intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili.

(d) „fermierii veritabili” trebuie definiți 
astfel încât să se garanteze că nu se acordă 
sprijin celor a căror activitate agricolă 
constituie doar o parte nesemnificativă din 
totalul activităților lor economice sau a 
căror activitate profesională principală nu 
este agricolă, însă fără a se exclude 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități. Definiția trebuie să 
permită să se stabilească, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și/sau intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili.

(e) „tânărul fermier” trebuie definit 
astfel încât să includă:

(e) „tânărul fermier” trebuie definit 
astfel încât să includă:

(i) o limită maximă de vârstă care nu 
poate depăși 40 de ani;

(i) o limită maximă de vârstă care nu 
poate depăși 40 de ani;

(ii) condițiile pentru a fi „șeful 
exploatației”;

(ii) condițiile pentru a fi „șeful 
exploatației”;

(iii) formarea profesională și/sau 
competențele corespunzătoare necesare.

(iii) formarea profesională și/sau 
competențele corespunzătoare necesare.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/805

Amendamentul 805
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
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stimularea îngrijirii mediului și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă;

(b) sprijinirea și îmbunătățirea 
protecției mediului, a măsurilor de 
combatere a schimbărilor climatice și a 
biodiversității; îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă;

Or. en


