
AM\1215867RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/806

Amendamentul 806
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 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6 Obiective specifice 6 Obiective specifice

1. Îndeplinirea obiectivelor generale 
trebuie urmărită prin intermediul 
următoarelor obiective specifice:

1. Îndeplinirea obiectivelor generale 
trebuie urmărită prin intermediul 
următoarelor obiective specifice:

(a) sprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, 
în vederea îmbunătățirii securității 
alimentare;

(a) sprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, 
în vederea îmbunătățirii securității 
alimentare;

(b) îmbunătățirea orientării spre piață și 
sporirea competitivității, inclusiv punerea 
unui accent mai puternic asupra cercetării, 
tehnologiei și digitalizării;

(b) îmbunătățirea orientării spre piață și 
sporirea competitivității, inclusiv punerea 
unui accent mai puternic asupra cercetării, 
tehnologiei și digitalizării;

(c) îmbunătățirea poziției fermierilor în 
cadrul lanțului valoric;

(c) îmbunătățirea poziției fermierilor în 
cadrul lanțului valoric;

(d) contribuirea la energia sustenabilă, 
precum și la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea;

(d) contribuirea la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul agricol și alimentar, inclusiv prin 
consolidarea eliminării și sechestrării 
carbonului în sol, în conformitate cu 
Acordul de la Paris;

(e) promovarea dezvoltării sustenabile 
și a gospodăririi eficiente a unor resurse 
naturale precum apa, solul și aerul;

(e) contribuirea la protejarea și 
îmbunătățirea calității aerului și a apei, 
reducând, în același timp, utilizarea 
pesticidelor și a antibioticelor și 
promovarea unei utilizări mai sustenabile 
a apei, precum și la protecția și 
îmbunătățirea solului;
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(f) contribuirea la protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și a 
peisajelor;

(f) îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice, inclusiv în zonele rurale, și 
să oprească și să inverseze tendința de 
pierdere a biodiversității, inclusiv a 
polenizatorilor; contribuirea la 
conservarea, păstrarea și consolidarea 
habitatelor, a sistemelor agricole de mare 
valoare naturală, a speciilor și a 
peisajelor;

(g) atragerea tinerilor fermieri și 
facilitarea dezvoltării întreprinderilor din 
zonele rurale;

(g) atragerea tinerilor fermieri și 
facilitarea dezvoltării întreprinderilor din 
zonele rurale;

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii economice, a incluziunii 
sociale și a dezvoltării locale în zonele 
rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 
silviculturii sustenabile.

(h) promovarea ocupării forței de 
muncă, a creșterii economice, a incluziunii 
sociale, a egalității de gen și a dezvoltării 
locale și a întreprinderilor în zonele rurale, 
de exemplu în zonele cu constrângeri 
naturale, inclusiv bioeconomia 
sustenabilă, economia circulară și 
agricultura și silvicultura sustenabile, 
pentru a asigura coeziunea socială și 
teritorială;

(i) îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura UE exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv 
la alimentele sigure, hrănitoare și 
sustenabile, la deșeurile alimentare și la 
bunăstarea animalelor.

(i) îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura Uniunii exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv 
la alimentele sigure, hrănitoare și 
sustenabile, o agricultură cu consum 
redus de factori de producție și 
agricultura ecologică, reducând deșeurile 
alimentare, și prevenirea rezistenței la 
antimicrobiene și îmbunătățirea calității 
vieții animalelor.

2. Urmărind obiectivele specifice, 
statele membre asigură totodată 
simplificarea și performanța sprijinului 
PAC.

2. Urmărind obiectivele specifice, 
statele membre asigură totodată 
simplificarea și performanța sprijinului 
PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Amendamentul 807
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 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Dezvoltarea durabilă

Obiectivele planurilor strategice PAC sunt 
urmărite în concordanță cu principiul 
dezvoltării sustenabile și cu Pactul 
ecologic, cu scopul de a conserva, a 
proteja și a îmbunătăți calitatea mediului, 
în conformitate cu articolul 11 și cu 
articolul 191 alineatul (1) din TFUE, 
ținând seama de principiul „poluatorul 
plătește”. Statele membre și Comisia se 
asigură că cerințele privind protecția 
mediului, utilizarea eficientă a resurselor, 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, biodiversitatea, 
reziliența în fața dezastrelor și atenuarea 
și prevenirea riscurilor sunt promovate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
obiectivelor specifice ale PAC. 
Intervențiile sunt planificate și efectuate 
în conformitate cu principiul coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării, astfel 
cum este prevăzut la articolul 208 din 
TFUE. Această coerență strategică este 
verificată de Comisie în conformitate cu 
procedura definită la titlul V capitolul III.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/808

Amendamentul 808
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 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Conformitatea cu Acordul de la Paris

1. Obiectivele planurilor strategice PAC 
se urmăresc în conformitate cu Acordul 
de la Paris, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor globale stabilite în Acordul de 
la Paris și a respectării angajamentelor 
luate de Uniune și de statele membre în 
contribuțiile stabilite la nivel național.
2. PAC urmărește reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră din sectorul agricol 
și alimentar al Uniunii cu 30 % până 
în 2027.
3. Statele membre se asigură că planurile 
lor strategice PAC sunt în conformitate cu 
obiectivele naționale pe termen lung deja 
stabilite, care au fost instituite prin 
instrumentele legislative menționate în 
anexa XI sau au fost derivate din acestea, 
precum și cu obiectivele stabilite la 
prezentul articol alineatul (2).
4. Comisia se asigură, înainte de a aproba 
planurile strategice PAC, că combinația 
tuturor țintelor și măsurilor din planurile 
strategice PAC va permite îndeplinirea 
obiectivelor climatice stabilite la prezentul 
articol.
5. Pentru a menține condiții echitabile în 
întreaga Uniune, Comisia se asigură că 
țintele și măsurile naționale în materie de 
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climă ale fiecărui stat membru sunt 
similare.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Amendamentul 809
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 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Dimensiunea globală a PAC

1. În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, Uniunea și statele membre se 
asigură că obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare sunt luate în considerare în 
toate intervențiile PAC și respectă dreptul 
la hrană, precum și dreptul la dezvoltare.
2. Statele membre se asigură că planurile 
strategice PAC contribuie în cea mai 
mare măsură posibilă la îndeplinirea 
promptă a obiectivelor stabilite în 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
în special ODD 2, ODD 10, ODD 12 și 
ODD 13, precum și în Acordul de la 
Paris. Prin urmare, intervențiile din 
cadrul PAC:
(i) contribuie la dezvoltarea unei 
agriculturi diversificate și sustenabile și a 
unor practici agroecologice reziliente, atât 
în Uniune, cât și în țările partenere;
(ii) contribuie la menținerea diversității 
genetice a semințelor, a plantelor 
cultivate, a animalelor domestice și de 
crescătorie, precum și a speciilor sălbatice 
înrudite, atât în Uniune, cât și în țările 
partenere;
(iii) contribuie la valorificarea 
potențialului micilor fermieri, a 
întreprinderilor agricole mici, în special a 
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fermierelor, a populațiilor indigene care 
sunt active în producția agricolă și a 
păstorilor, atât în Uniune, cât și în țările 
partenere;
(iv) contribuie la dezvoltarea sistemelor 
alimentare locale și a piețelor naționale și 
regionale, atât în Uniune, cât și în țările 
partenere, cu scopul de a reduce la 
minimum dependența de alimentele 
importate și de a scurta lanțurile 
alimentare;
(v) stopează practicile comerciale care 
denaturează comerțul mondial pe piețele 
agricole;
(vi) integrează pe deplin măsuri de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea;
(vii) respectă principiul „mai întâi clima, 
apoi comerțul”.
3. Respectarea de către PAC a 
obiectivului de asigurare a coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării este 
evaluată în mod regulat, printre altele 
utilizând date din mecanismul de 
monitorizare prevăzut la articolul 119a. 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European cu privire la 
rezultatele evaluării și răspunsul UE în 
materie de politici.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Amendamentul 810
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 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

11 Principiu și domeniu de aplicare 11 Principiu și domeniu de aplicare

1. Statele membre includ în propriile 
planuri strategice PAC un sistem de 
condiționalitate în temeiul căruia se 
impune o sancțiune administrativă 
beneficiarilor care primesc plățile directe 
prevăzute în capitolul II din prezentul titlu 
sau prima anuală prevăzută la articolele 65, 
66 și 67 și care nu îndeplinesc cerințele 
legale în materie de gestionare prevăzute în 
legislația Uniunii și nu respectă standardele 
privind bunele condiții agricole și de mediu 
ale terenurilor stabilite în planurile 
strategice PAC, enumerate în anexa III, în 
ceea ce privește următoarele domenii 
specifice:

1. Statele membre includ în propriile 
planuri strategice PAC un sistem de 
condiționalitate în temeiul căruia 
beneficiarii care primesc plățile directe 
prevăzute în capitolele II și III din 
prezentul titlu sau prima anuală prevăzută 
la articolele 65, 66 și 67 sunt sancționați 
administrativ dacă nu respectă, acolo 
unde este cazul, cerințele legale în materie 
de gestionare prevăzute în legislația 
Uniunii și standardele privind bunele 
condiții agricole și de mediu ale terenurilor 
enumerate în anexa III, stabilite în 
planurile strategice PAC, în ceea ce 
privește următoarele domenii specifice:

(a) clima și mediul; (a) clima și mediul, inclusiv apa, 
aerul, solul, biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice;

(b) sănătatea publică, sănătatea 
animalelor și sănătatea plantelor;

(b) sănătatea publică, sănătatea 
animalelor și sănătatea plantelor;

(c) bunăstarea animalelor. (c) calitatea vieții animalelor.

2. Normele referitoare la sancțiunile 
administrative care trebuie incluse în 
planurile strategice PAC trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute în titlul 
IV capitolul IV din Regulamentul (UE) 
[HzR].

2. Normele referitoare la un sistem 
eficient și disuasiv de sancțiuni 
administrative care trebuie incluse în 
planurile strategice PAC trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute în titlul 
IV capitolul IV din Regulamentul (UE) 
[HzR].

3. Actele juridice menționate în anexa 3. Actele juridice menționate în anexa 
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III privind cerințele legale în materie de 
gestionare se aplică în versiunea care este 
aplicabilă și, în cazul directivelor, în 
versiunea pusă în aplicare de statele 
membre.

III privind cerințele legale în materie de 
gestionare se aplică în versiunea care este 
aplicabilă și, în cazul directivelor, în 
versiunea pusă în aplicare de statele 
membre.

4. În sensul prezentei secțiuni, 
„cerință legală în materie de gestionare” 
înseamnă fiecare cerință legală în materie 
de gestionare în parte din dreptul Uniunii 
menționată în anexa III în cadrul unui 
anumit act juridic, care este diferită ca 
substanță de orice alte cerințe din același 
act.

4. În sensul prezentei secțiuni, 
„cerință legală în materie de gestionare” 
înseamnă fiecare cerință legală în materie 
de gestionare în parte din dreptul Uniunii 
menționată în anexa III în cadrul unui 
anumit act juridic, care este diferită ca 
substanță de orice alte cerințe din același 
act.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Amendamentul 811
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
Titlul 3 – capitolul 1 – secțiunea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultură ecologică
Articolul 13a
Agricultură ecologică
Agricultura ecologică, astfel cum este 
definită în Regulamentul (UE) 2018/848 
al Parlamentului European și al 
Consiliului1a, este un sistem agricol 
certificat care poate contribui la atingerea 
mai multor obiective specifice ale PAC, 
astfel cum se prevede la articolul 6 
alineatul (1) din prezentul regulament. 
Având în vedere beneficiile agriculturii 
ecologice, precum și cererea din ce în ce 
mai mare care continuă să depășească 
creșterea producției, statele membre 
analizează nivelul de sprijin necesar 
pentru terenurile agricole gestionate în 
conformitate cu certificarea ecologică. 
Statele membre includ în planurile lor 
strategice PAC o analiză a producției 
sectorului produselor agricole ecologice, a 
cererii estimate și a potențialului său de a 
realiza obiectivele PAC și stabilesc 
obiective de creștere a ponderii terenurilor 
agricole gestionate prin metode ecologice, 
precum și de dezvoltare a întregului lanț 
de aprovizionare cu produse ecologice. Pe 
baza acestei evaluări, statele membre 
determină nivelul adecvat de sprijin 
pentru conversia la agricultura ecologică 
și întreținerea acesteia, fie prin măsuri de 
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dezvoltare rurală prevăzute la 
articolul 65, fie prin programe ecologice 
prevăzute la articolul 28, fie printr-o 
combinație a celor două și se asigură că 
bugetele alocate corespund creșterii 
preconizate a producției agricole 
ecologice.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/848 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind producția 
ecologică și etichetarea produselor 
ecologice și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

Or. en

[Titlul 3 – capitolul 1 – secțiunea 3 a (nouă) - articolul 13a (nou)]
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15.10.2020 A8-0200/812

Amendamentul 812
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 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Următoarele categorii de beneficiari nu 
sunt eligibile pentru plățile de sprijin 
pentru venit prin FEGA:
(a) politicienii sau funcționarii publici de 
la nivel național sau regional cu 
responsabilitate directă sau indirectă în 
planificarea, gestionarea sau 
supravegherea distribuirii subvențiilor 
PAC;
(b) membrii familiilor persoanelor 
menționate la litera (a).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Amendamentul 813
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 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

17 Norme generale 17 Norme generale

1. Statele membre prevăd un sprijin de 
bază pentru venit în scopul sustenabilității 
(„sprijinul de bază pentru venit”) în 
condițiile prevăzute în prezenta 
subsecțiune și specificate mai în detaliu în 
propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre prevăd un sprijin de 
bază pentru venit în scopul sustenabilității 
(„sprijinul de bază pentru venit”) în 
condițiile prevăzute în prezenta 
subsecțiune și specificate mai în detaliu în 
propriile planuri strategice PAC.

2. Statele membre prevăd un sprijin de 
bază pentru venit sub forma unei plăți 
decuplate anuale per hectar eligibil.

2. Statele membre prevăd un sprijin de 
bază pentru venit sub forma unei plăți 
decuplate anuale per hectar eligibil.

3. Fără a se aduce atingere articolelor 
19-24, sprijinul de bază pentru venitul se 
acordă pentru fiecare hectar eligibil 
declarat de un fermier veritabil.

3. Fără a se aduce atingere articolelor 
19-24, sprijinul de bază pentru venitul se 
acordă pentru fiecare hectar eligibil 
declarat de un fermier veritabil.

3a. Sprijinul prevăzut în prezenta 
subsecțiune nu se utilizează, în niciun 
caz, în beneficiul unor sisteme de 
producție cu impact negativ asupra 
mediului sau asupra țărilor terțe și nici nu 
contravine conformității cu actele 
legislative menționate în anexa XI.
3b. Sprijinul acordat în temeiul acestei 
subsecțiuni nu se utilizează pentru 
finanțarea operațiunilor de hrănire 
intensivă a animalelor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Amendamentul 814
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 22 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazurile menționate la 
literele (a) și (b), statele membre pot 
acorda prioritate femeilor în vederea 
realizării obiectivului menționat la 
articolul 6 alineatul (1) litera (h).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Amendamentul 815
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 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Când un stat membru propune un 
sprijin cuplat voluntar în planul său 
strategic PAC, astfel cum se prevede la 
articolul 106, Comisia se asigură că:
(a) ajutorul respectă principiul de „a nu 
aduce prejudicii”;
(b) există o nevoie sau un beneficiu clar 
din punct de vedere ecologic sau social, 
justificat prin probe empirice 
cuantificabile și verificabile independent;
(c) sprijinul este utilizat pentru a satisface 
nevoile Uniunii în materie de securitate 
alimentară și nu creează denaturări ale 
pieței interne sau ale piețelor 
internaționale;
(d) acordarea sprijinului cuplat pentru 
venit nu conduce la rezultate comerciale 
care au un impact negativ asupra 
investițiilor în sectorul agroalimentar, a 
producției agroalimentare și a dezvoltării 
prelucrării în acest sector în țările 
partenere în curs de dezvoltare;
(e) sprijinul cuplat voluntar nu se acordă 
pentru piețe care se află în criză din cauza 
supraproducției sau a ofertei excedentare;
(f) sprijinul pentru producția animalieră 
se acordă numai pentru densități de 
populație scăzute, în limitele capacității de 
rezistență ecologică a bazinelor 
hidrografice în cauză, în conformitate cu 
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Directiva 2000/60/CE, și este legat de 
suprafețe de furaje sau pășuni suficiente 
pentru ca producția să fie menținută fără 
resurse externe.
Când sunt îndeplinite condițiile prevăzute 
la literele (a)-(f), Comisia poate aproba 
sau, în coordonare cu statul membru 
respectiv, astfel cum se descrie la 
articolele 115 și 116 din prezentul 
regulament, poate ajusta variabilele 
propuse de statul membru respectiv.
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