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Amendamentul 819
Pascal Canfin
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Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

43 Tipurile de intervenție din sectorul 
fructelor și legumelor

43 Tipurile de intervenție din sectorul 
fructelor și legumelor

1. În ceea ce privește obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (a)-(h), 
statele membre aleg, în planurile lor 
strategice PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

1. În ceea ce privește obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (a)-(h), 
statele membre aleg, în planurile lor 
strategice PAC, trei sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice, a reducerii 
deșeurilor și a monitorizării producției;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(c) producția ecologică; (c) producția ecologică;

(d) producția integrată; (d) producția integrată, promovarea, 
dezvoltarea și implementarea unor metode 
de producție care nu dăunează mediului, 
a unor practici de cultivare și a unor 
tehnici de producție care protejează 
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mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale, în special protejarea apei, a 
solului și a altor resurse naturale, precum 
și reducerea dependenței de substanțe 
chimice;

(e) acțiuni pentru conservarea solului și 
pentru sporirea cantității de carbon din sol;

(e) acțiuni pentru conservarea solului și 
pentru sporirea cantității de carbon din sol;

(f) acțiuni de creare și de menținere a 
habitatelor favorabile pentru biodiversitate 
sau de întreținere a peisajului, inclusiv de 
conservare a caracteristicilor istorice;

(f) acțiuni de creare și de menținere a 
habitatelor favorabile pentru biodiversitate 
sau de întreținere a peisajului, inclusiv de 
conservare a caracteristicilor istorice;

(g) acțiuni de economisire a energiei, 
de sporire a eficienței energetice și de 
intensificare a utilizării energiei din surse 
regenerabile;

(g) acțiuni de economisire a energiei, 
de sporire a eficienței energetice și de 
intensificare a utilizării energiei din surse 
regenerabile;

(h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 
la dăunători;

(h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 
la dăunători a culturilor sustenabile prin 
promovarea conceptului de gestionare 
integrată a dăunătorilor (IPM);

(i) acțiuni pentru îmbunătățirea 
utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv 
economisirea și drenarea apei;

(i) acțiuni pentru îmbunătățirea 
utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv 
economisirea și drenarea apei;

(j) acțiuni și măsuri de reducere a 
producției de deșeuri și de îmbunătățire a 
gestionării deșeurilor;

(j) acțiuni și măsuri de reducere a 
producției de deșeuri și de îmbunătățire a 
gestionării deșeurilor;

(k) acțiuni de îmbunătățire a 
sustenabilității și a eficienței transportării și 
depozitării produselor din sectorul fructelor 
și legumelor;

(k) acțiuni de îmbunătățire a 
sustenabilității și a eficienței transportării și 
depozitării produselor din sectorul fructelor 
și legumelor;

(l) acțiuni de atenuare a schimbărilor 
climatice, de adaptare la schimbările 
climatice și de intensificare a utilizării 
energiei din surse regenerabile;

(l) acțiuni de atenuare a schimbărilor 
climatice, de adaptare la schimbările 
climatice și de intensificare a utilizării 
energiei din surse regenerabile;

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(n) promovare și comunicare, inclusiv 
acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor și informarea privind 
beneficiile pentru sănătate ale consumului 
de fructe și legume;

(n) promovare și comunicare, inclusiv 
acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor și informarea privind 
beneficiile pentru sănătate ale consumului 
de fructe și legume;

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
menținerea și creșterea calității 
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dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

produselor, îmbunătățirea condițiilor de 
marketing, agroecologia și tehnicile 
sustenabile de combatere a dăunătorilor, 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor și 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea;

(p) formarea profesională și 
schimburile de bune practici, în special în 
ceea ce privește tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și contribuirea la 
atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea.

(p) formarea profesională și 
schimburile de bune practici, în special în 
ceea ce privește tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor, reducerea 
dependenței de substanțele agrochimice și 
contribuirea la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea.

2. În ceea ce privește obiectivul 
menționat la articolul 42 litera (i), statele 
membre aleg, în planurile lor strategice 
PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

2. În ceea ce privește obiectivul 
menționat la articolul 42 litera (i), statele 
membre aleg, în planurile lor strategice 
PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

(b) investiții în active corporale și 
necorporale pentru eficientizarea 
gestionării volumelor comercializate;

(b) investiții în active corporale și 
necorporale pentru eficientizarea 
gestionării volumelor comercializate;

(c) replantarea livezilor, acolo unde 
este necesar, în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru;

(c) replantarea livezilor, acolo unde 
este necesar, în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru;

(d) retragerea de pe piață în vederea 
distribuirii gratuite sau cu alte destinații;

(d) retragerea de pe piață în vederea 
distribuirii gratuite sau cu alte destinații;

(e) recoltarea înainte de coacere, care 
constă în recoltarea totală, pe o anumită 
suprafață, a produselor necoapte și 
necomercializabile care nu au suferit nicio 
alterare înainte de recoltarea înainte de 
coacere, din cauza unor motive climatice, a 
bolilor sau din alte motive;

(e) recoltarea înainte de coacere, care 
constă în recoltarea totală, pe o anumită 
suprafață, a produselor necoapte și 
necomercializabile care nu au suferit nicio 
alterare înainte de recoltarea înainte de 
coacere, din cauza unor motive climatice, a 
bolilor sau din alte motive;

(f) nerecoltarea fructelor și legumelor, 
care constă în încetarea actualului ciclu de 
producție de pe suprafața în cauză când 

(f) nerecoltarea fructelor și legumelor, 
care constă în încetarea actualului ciclu de 
producție de pe suprafața în cauză când 
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produsul este bine dezvoltat și este intact, 
de o calitate bună, corectă și vandabilă, 
fiind exclusă distrugerea produselor din 
cauza unui fenomen climatic sau a unei 
boli;

produsul este bine dezvoltat și este intact, 
de o calitate bună, corectă și vandabilă, 
fiind exclusă distrugerea produselor din 
cauza unui fenomen climatic sau a unei 
boli;

(g) asigurarea recoltelor, care 
contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
provocate de dezastre naturale, de 
fenomene climatice, de boli sau de infestări 
cu dăunători, asigurându-se totodată 
adoptarea de către beneficiari a măsurilor 
necesare pentru prevenirea riscurilor;

(g) asigurarea recoltelor, care 
contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
provocate de dezastre naturale, de 
fenomene climatice, de boli sau de infestări 
cu dăunători, asigurându-se totodată 
adoptarea de către beneficiari a măsurilor 
necesare pentru prevenirea riscurilor;

(h) îndrumarea profesională a altor 
organizații de producători și asociații de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 sau a producătorilor individuali;

(h) îndrumarea profesională a altor 
organizații de producători și asociații de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 sau a producătorilor individuali;

(i) implementarea și gestionarea 
protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe 
teritoriul Uniunii, pentru a se facilita 
accesul pe piețele țărilor terțe;

(i) negocierea, implementarea și 
gestionarea protocoalelor fitosanitare ale 
țărilor terțe pe teritoriul Uniunii, pentru a 
se facilita accesul pe piețele țărilor terțe;

(j) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(j) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor.

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, implementarea gestionării 
integrate a dăunătorilor și utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor.

3. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre stabilesc intervențiile 
corespunzătoare tipurilor de intervenții 
alese în conformitate cu alineatele (1) și 
(2).

3. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre stabilesc intervențiile 
corespunzătoare tipurilor de intervenții 
alese în conformitate cu alineatele (1) și 
(2).

Or. en
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Amendamentul 820
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 51 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

51 Obiectivele în sectorul vitivinicol 51 Obiectivele în sectorul vitivinicol

În sectorul vitivinicol, statele membre 
urmăresc unul sau mai multe dintre 
următoarele obiective:

Fără a aduce atingere articolelor 5 și 6 
privind obiectivele generale, în sectorul 
vitivinicol, statele membre urmăresc 
următoarele obiective (a) și (ia) și unul sau 
mai multe dintre următoarele obiective (b)-
(i):

(a) îmbunătățirea competitivității 
producătorilor de vin din Uniune, inclusiv 
contribuirea la îmbunătățirea sistemelor de 
producție sustenabilă și la reducerea 
impactului sectorului vitivinicol al Uniunii 
asupra mediului; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(f) și 
(h);

(a) îmbunătățirea competitivității 
producătorilor de vin din Uniune, inclusiv 
contribuirea la îmbunătățirea sistemelor de 
producție sustenabilă și la reducerea 
impactului sectorului vitivinicol al Uniunii 
asupra mediului. Aceasta include 
implementarea unor metode de producție 
care nu dăunează mediului, practici de 
cultivare și tehnici de producție care 
protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, precum și reducerea 
dependenței de pesticide; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(b)-(f) și (h);

(b) îmbunătățirea performanței 
întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a 
adaptării lor la exigențele pieței, precum și 
sporirea competitivității lor în ceea ce 
privește producerea și comercializarea 
produselor vitivinicole, inclusiv economiile 
de energie, eficiența energetică globală și 
procesele sustenabile; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 

(b) îmbunătățirea performanței 
întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a 
adaptării lor la exigențele pieței, precum și 
sporirea competitivității lor pe termen lung 
în ceea ce privește producerea și 
comercializarea produselor vitivinicole, 
inclusiv economiile de energie, eficiența 
energetică globală și procesele sustenabile; 
aceste obiective sunt legate de obiectivele 
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articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(e), (g) 
și (h);

specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) literele (a)-(e), (g) și (h);

(c) contribuirea la refacerea 
echilibrului între ofertă și cerere pe piața 
vinurilor din Uniune, în scopul prevenirii 
crizelor pe piață; acest obiectiv este legat 
de obiectivul specific prevăzut la articolul 
6 alineatul (1) litera (a);

(c) contribuirea la refacerea 
echilibrului între ofertă și cerere pe piața 
vinurilor din Uniune, în scopul prevenirii 
crizelor pe piață; acest obiectiv este legat 
de obiectivul specific prevăzut la articolul 
6 alineatul (1) litera (a);

(d) contribuția la protejarea veniturilor 
producătorilor de vin din Uniune atunci 
când aceștia suferă pierderi din cauza unor 
dezastre naturale, a unor fenomene 
climatice adverse, a animalelor, a bolilor 
sau a infestărilor cu dăunători; acest 
obiectiv este legat de obiectivul prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a);

(d) contribuția la protejarea veniturilor 
producătorilor de vin din Uniune atunci 
când aceștia suferă pierderi din cauza unor 
dezastre naturale, a unor fenomene 
climatice adverse, a animalelor, a bolilor 
sau a infestărilor cu dăunători; acest 
obiectiv este legat de obiectivul prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a);

(e) sporirea vandabilității și a 
competitivității produselor vitivinicole din 
Uniune, în special prin dezvoltarea unor 
produse, procese și tehnologii inovatoare și 
prin adăugarea de valoare în fiecare etapă a 
lanțului de aprovizionare, inclusiv un 
element de transfer de cunoștințe; acest 
obiectiv este legat de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c), (e) și (i);

(e) sporirea vandabilității și a 
competitivității produselor vitivinicole din 
Uniune, în special prin dezvoltarea unor 
produse, procese și tehnologii inovatoare și 
prin adăugarea de valoare în fiecare etapă a 
lanțului de aprovizionare, inclusiv un 
element de transfer de cunoștințe; acest 
obiectiv este legat de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c), (e) și (i);

(f) utilizarea subproduselor vitivinicole 
în scopuri industriale și energetice, ceea ce 
asigură calitatea vinurilor din Uniune și, în 
același timp, protejează mediul; acest 
obiectiv este legat de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d) și (e);

(f) utilizarea subproduselor și 
reziduurilor vitivinicole în scopuri 
industriale și energetice, ceea ce asigură 
calitatea vinurilor din Uniune și, în același 
timp, protejează mediul; acest obiectiv este 
legat de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);

(g) contribuirea la sensibilizarea 
consumatorilor în privința consumului 
responsabil de vin și în privința sistemelor 
de calitate pentru vinuri ale Uniunii; acest 
obiectiv este legat de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(b) și (i);

(g) contribuirea la sensibilizarea 
consumatorilor în privința consumului 
responsabil de vin; acest obiectiv este legat 
de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (i);

(h) îmbunătățirea competitivității 
produselor vitivinicole din Uniune în 
țările terțe; acest obiectiv este legat de 
obiectivele prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (b) și (h);
(i) contribuirea la sporirea rezilienței (i) contribuirea la sporirea rezilienței 
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producătorilor în confruntarea cu 
fluctuațiile pieței; acest obiectiv este legat 
de obiectivele prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) litera (a);

producătorilor în confruntarea cu 
fluctuațiile pieței; acest obiectiv este legat 
de obiectivele prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) litera (a);

(ia) contribuirea la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea; acest obiectiv este legat de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) litera (d).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/821

Amendamentul 821
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 52 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

52 Tipurile de intervenție din sectorul 
vitivinicol

52 Tipurile de intervenție din sectorul 
vitivinicol

1. Pentru fiecare obiectiv ales din 
rândul celor prevăzute la articolul 51, 
statele membre aleg, în planurile lor 
strategice PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

1. Pentru fiecare obiectiv ales din 
rândul celor prevăzute la articolul 51, 
statele membre aleg, în planurile lor 
strategice PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

(a) restructurarea și conversia 
plantațiilor viticole, inclusiv replantarea 
acestora în cazurile în care acest lucru este 
necesar în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru, dar cu excluderea 
reînnoirii normale a plantațiilor viticole, 
care constă în replantarea aceleiași parcele 
de teren cu același soi de struguri și potrivit 
aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, 
atunci când vița-de-vie și-a încheiat ciclul 
de viață natural;

(a) restructurarea și conversia 
plantațiilor viticole, inclusiv replantarea 
acestora în cazurile în care acest lucru este 
necesar în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru, dar cu excluderea 
reînnoirii normale a plantațiilor viticole, 
care constă în replantarea aceleiași parcele 
de teren cu același soi de struguri și potrivit 
aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, 
atunci când vița-de-vie și-a încheiat ciclul 
de viață natural;

(b) investiții tangibile și intangibile în 
instalații de prelucrare și în infrastructura 
unității de vinificație, precum și în 
structurile și instrumentele de 
comercializare;

(b) investiții tangibile și intangibile în 
instalații de prelucrare și în infrastructura 
unității de vinificație, precum și în 
structurile și instrumentele de 
comercializare;

(c) recoltarea înainte de coacere, ceea 
ce înseamnă distrugerea totală sau 
înlăturarea ciorchinilor de struguri neajunși 
încă la maturitate, reducând astfel la zero 
producția pe suprafața respectivă, fiind 

(c) recoltarea înainte de coacere, ceea 
ce înseamnă distrugerea totală sau 
înlăturarea ciorchinilor de struguri neajunși 
încă la maturitate, reducând astfel la zero 
producția pe suprafața respectivă, fiind 
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exclusă nerecoltarea, care constă în lăsarea 
strugurilor de calitate comercială pe plante 
la sfârșitul ciclului normal de producție;

exclusă nerecoltarea, care constă în lăsarea 
strugurilor de calitate comercială pe plante 
la sfârșitul ciclului normal de producție;

(d) asigurarea recoltelor împotriva 
pierderilor de venit cauzate de fenomene 
climatice nefavorabile asimilate unor 
dezastre naturale, de fenomene climatice 
nefavorabile, de animale, de boli ale 
plantelor sau de infestări cu dăunători;

(d) asigurarea recoltelor împotriva 
pierderilor de venit cauzate de fenomene 
climatice nefavorabile asimilate unor 
dezastre naturale, de fenomene climatice 
nefavorabile, de animale, de boli ale 
plantelor sau de infestări cu dăunători;

(e) investițiile tangibile în inovare care 
constau în dezvoltarea de procese, 
tehnologii și produse și subproduse 
vitivinicole inovatoare, alte investiții care 
adaugă valoare în orice etapă a lanțului de 
aprovizionare, inclusiv pentru schimburile 
de cunoștințe;

(e) investițiile tangibile în inovare care 
constau în dezvoltarea de procese, 
tehnologii și produse și subproduse 
vitivinicole inovatoare, alte investiții care 
adaugă valoare în orice etapă a lanțului de 
aprovizionare, inclusiv pentru schimburile 
de cunoștințe;

(f) distilarea subproduselor 
vitivinicole, efectuată în conformitate cu 
restricțiile prevăzute în partea II secțiunea 
D a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013;

(f) distilarea subproduselor 
vitivinicole, efectuată în conformitate cu 
restricțiile prevăzute în partea II secțiunea 
D a anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013;

(g) acțiuni de informare referitoare la 
vinurile din Uniune, desfășurate în statele 
membre, pentru încurajarea consumului 
responsabil de vin sau promovarea 
sistemelor de calitate al Uniunii care 
vizează denumiri de origine și indicații 
geografice;

(g) acțiuni de informare referitoare la 
vinurile din Uniune, desfășurate în statele 
membre, pentru încurajarea consumului 
responsabil de vin sau promovarea 
sistemelor de calitate al Uniunii care 
vizează denumiri de origine și indicații 
geografice;

(h) promovarea efectuată în țări terțe, 
constând în una sau mai multe dintre 
următoarele:

(h) promovarea efectuată în țări terțe, 
constând în una sau mai multe dintre 
următoarele:

(i) relații publice, acțiuni de 
promovare sau de publicitate, care vizează 
în mod special standardele înalte ale 
produselor din Uniune, în mod deosebit în 
ceea ce privește calitatea, siguranța 
alimentară sau mediul;

(i) relații publice, acțiuni de 
promovare sau de publicitate, care vizează 
în mod special standardele înalte ale 
produselor din Uniune, în mod deosebit în 
ceea ce privește calitatea, siguranța 
alimentară sau mediul;

(ii) participarea la evenimente, târguri 
sau expoziții de importanță internațională;

(ii) participarea la evenimente, târguri 
sau expoziții de importanță internațională;

(iii) campanii de informare, în special 
privind sistemele de calitate ale Uniunii 
referitoare la denumirile de origine, 
indicațiile geografice și producția 
ecologică;

(iii) campanii de informare, în special 
privind sistemele de calitate ale Uniunii 
referitoare la denumirile de origine, 
indicațiile geografice și producția 
ecologică;

(iv) studii ale noilor piețe, necesare (iv) studii ale noilor piețe, necesare 
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pentru extinderea piețelor de desfacere; pentru extinderea piețelor de desfacere;

(v) studii de evaluare a rezultatelor 
măsurilor de promovare și informare;

(v) studii de evaluare a rezultatelor 
măsurilor de promovare și informare;

(vi) elaborarea dosarelor tehnice, 
inclusiv a testelor și evaluărilor de 
laborator, referitoare la practicile 
enologice, la normele fitosanitare și de 
igienă, precum și la cerințele altor țări terțe 
în privința importului de produse din 
sectorul vitivinicol, pentru facilitarea 
accesului la piețele țărilor terțe;

(vi) elaborarea dosarelor tehnice, 
inclusiv a testelor și evaluărilor de 
laborator, referitoare la practicile 
enologice, la normele fitosanitare și de 
igienă, precum și la cerințele altor țări terțe 
în privința importului de produse din 
sectorul vitivinicol, pentru facilitarea 
accesului la piețele țărilor terțe;

(i) asistență temporară și degresivă 
pentru acoperirea costurilor administrative 
ale instituirii de fonduri mutuale.

(i) asistență temporară și degresivă 
pentru acoperirea costurilor administrative 
ale instituirii de fonduri mutuale.

(ia) acțiuni pentru îmbunătățirea 
utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv 
economisirea și drenarea apei;
(ib) agricultura ecologică;
(ic) alte acțiuni, inclusiv acțiuni 
pentru:
(i) conservarea solului și îmbunătățirea 
sechestrării carbonului în sol;
(ii) crearea sau conservarea habitatelor 
favorabile biodiversității sau menținerea 
zonei naturale, inclusiv conservarea 
caracteristicilor sale istorice;
(iii) îmbunătățirea rezistenței la dăunători 
și la bolile viței-de-vie;
(iv) reducerea generării de deșeuri și 
îmbunătățirea gestionării deșeurilor.

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre își motivează alegerea 
obiectivelor și a tipurilor de intervenții în 
sectorul vitivinicol. Statele membre își 
stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de 
intervenții alese.

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre își motivează alegerea 
obiectivelor și a tipurilor de intervenții în 
sectorul vitivinicol. Statele membre își 
stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de 
intervenții alese.

3. În plus față de cerințele prevăzute 
în titlul V, statele membre prevăd în 
planurile lor strategice PAC un calendar de 
punere în aplicare pentru tipurile de 
intervenții selectate și pentru intervenții, 
precum și un tabel financiar general care să 
arate resursele care urmează a fi utilizate și 
alocarea preconizată a resurselor între 
tipurile de intervenții selectate și între 

3. În plus față de cerințele prevăzute 
în titlul V, statele membre prevăd în 
planurile lor strategice PAC un calendar de 
punere în aplicare pentru tipurile de 
intervenții selectate și pentru intervenții, 
precum și un tabel financiar general care să 
arate resursele care urmează a fi utilizate și 
alocarea preconizată a resurselor între 
tipurile de intervenții selectate și între 



AM\1215868RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

intervenții, în conformitate cu alocările 
financiare prevăzute în anexa V.

intervenții, în conformitate cu alocările 
financiare prevăzute în anexa V.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/822

Amendamentul 822
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 54 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

54 Norme specifice privind asistența 
financiară acordată de Uniune sectorului 
vitivinicol

54 Norme specifice privind asistența 
financiară acordată de Uniune sectorului 
vitivinicol

1. Statele membre în cauză se asigură 
că asistența financiară din partea Uniunii 
pentru asigurarea recoltelor nu denaturează 
concurența pe piața asigurărilor.

1. Statele membre în cauză se asigură 
că asistența financiară din partea Uniunii 
pentru asigurarea recoltelor nu denaturează 
concurența pe piața asigurărilor.

2. Statele membre în cauză instituie 
un sistem bazat pe criterii obiective pentru 
a se asigura că recoltarea înainte de coacere 
nu duce la o despăgubire a producătorilor 
de vin individuali care să depășească limita 
prevăzută la articolul 53 alineatul (3).

2. Statele membre în cauză instituie 
un sistem bazat pe criterii obiective pentru 
a se asigura că recoltarea înainte de coacere 
nu duce la o despăgubire a producătorilor 
de vin individuali care să depășească limita 
prevăzută la articolul 53 alineatul (3).

Cuantumul asistenței din partea Uniunii 
pentru distilarea subproduselor vitivinicole 
se fixează per % volum și pe hectolitru de 
alcool produs. Nu se acordă nicio asistență 
financiară din partea Uniunii pentru 
volumul de alcool pe care îl conțin 
subprodusele care urmează a fi distilate și 
care depășește 10 % din volumul de alcool 
conținut de vinul produs.

Cuantumul asistenței din partea Uniunii 
pentru distilarea subproduselor vitivinicole 
se fixează per % volum și pe hectolitru de 
alcool produs. Nu se acordă nicio asistență 
financiară din partea Uniunii pentru 
volumul de alcool pe care îl conțin 
subprodusele care urmează a fi distilate și 
care depășește 10 % din volumul de alcool 
conținut de vinul produs.

Statele membre în cauză se asigură că 
asistența financiară din partea Uniunii 
pentru distilarea subproduselor vitivinicole 
este plătită distileriilor care prelucrează 
subprodusele vitivinicole livrate pentru 
distilare în alcool brut cu o concentrație 
alcoolică în volume de minimum 92 %.

Statele membre în cauză se asigură că 
asistența financiară din partea Uniunii 
pentru distilarea subproduselor vitivinicole 
este plătită distileriilor care prelucrează 
subprodusele vitivinicole livrate pentru 
distilare în alcool brut cu o concentrație 
alcoolică în volume de minimum 92 %.

Asistența financiară din partea Uniunii Asistența financiară din partea Uniunii 
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include o sumă forfetară pentru 
compensarea costurilor aferente colectării 
subproduselor vitivinicole. Suma 
respectivă se transferă de la distilerie la 
producător, în cazurile în care acesta din 
urmă suportă costurile aferente.

include o sumă forfetară pentru 
compensarea costurilor aferente colectării 
subproduselor vitivinicole. Suma 
respectivă se transferă de la distilerie la 
producător, în cazurile în care acesta din 
urmă suportă costurile aferente.

Statele membre în cauză se asigură că 
alcoolul rezultat din distilarea 
subproduselor vitivinicole menționată la 
articolul 52 alineatul (1) litera (f) pentru 
care a fost acordată o asistență financiară 
din partea Uniunii este utilizat doar în 
scopuri industriale sau energetice care nu 
denaturează concurența.

Statele membre în cauză se asigură că 
alcoolul rezultat din distilarea 
subproduselor vitivinicole menționată la 
articolul 52 alineatul (1) litera (f) pentru 
care a fost acordată o asistență financiară 
din partea Uniunii este utilizat doar în 
scopuri industriale sau energetice care nu 
denaturează concurența.

4. Statele membre în cauză își 
stabilesc în planurile strategice PAC un 
procentaj minim de cheltuieli pentru 
acțiuni care să vizeze protecția mediului, 
adaptarea la schimbările climatice, 
îmbunătățirea sustenabilității sistemelor și 
proceselor de producție, reducerea 
impactului sectorului vitivinicol al Uniunii 
asupra mediului, economiile de energie și 
îmbunătățirea eficienței energetice globale 
în sectorul vitivinicol.

4. Statele membre în cauză își 
stabilesc în planurile strategice PAC un 
procentaj minim de 20 % din cheltuieli 
pentru acțiuni care să vizeze protecția 
mediului, adaptarea la schimbările 
climatice, îmbunătățirea sustenabilității 
sistemelor și proceselor de producție, 
reducerea impactului sectorului vitivinicol 
al Uniunii asupra mediului, economiile de 
energie și îmbunătățirea eficienței 
energetice globale în sectorul vitivinicol.

4a. Statele membre se asigură că suma 
totală anuală obținută de un singur 
beneficiar final pentru intervenții în 
sectorul vitivinicol nu depășește 200 000 
EUR.
4b. Sprijinul este condiționat de 
cerințele de mediu și biodiversitate care 
depășesc standardele minime, cu accent 
deosebit asupra întreținerii elementelor de 
peisaj și asupra implementării unor 
practici de gestionare benefice pentru 
biodiversitate.

Or. en



AM\1215868RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/823

Amendamentul 823
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 56 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reducerea impactului cultivării 
măslinilor asupra mediului și contribuirea, 
prin cultivarea măslinilor, la combaterea 
schimbărilor climatice; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d) și (e);

(c) reducerea impactului cultivării 
măslinilor asupra mediului și contribuirea, 
prin cultivarea măslinilor, la combaterea 
schimbărilor climatice, la adaptarea la 
schimbările climatice și la atenuarea 
acestora, inclusiv prin promovarea 
peisajelor policulturale și ameliorarea 
îngrijirii solului; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f);

Or. en



AM\1215868RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/824

Amendamentul 824
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 3 – secțiunea 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECTORUL CULTURILOR DE 
LEGUMINOASE
Articolul 58a
Obiectivele sectorului culturilor de 
leguminoase
Fără a aduce atingere respectării 
articolelor 5 și 6 privind obiectivele 
generale, statele membre urmăresc 
următoarele obiective în sectorul 
culturilor de leguminoase:
(a) sistemul asigură o creștere a 
producției și a consumului durabile de 
leguminoase în întreaga Uniune, pentru a 
îmbunătăți autonomia alimentară pentru 
oameni și animale în conformitate cu 
obiectivele stabilite în anexa I;
(b) culturile de leguminoase arabile 
susținute prin această plată fac parte 
dintr-o rotație a culturilor de cel puțin 
patru ani sau dintr-o combinație de specii 
pe pajiști temporare de pe terenuri 
arabile. Aceasta este compatibilă cu 
programele pentru climă și mediu 
(„programele ecologice”) prevăzute la 
articolul 28, în cadrul cărora rotațiile de 
cel puțin patru ani pot fi recompensate. 
Sistemul poate recompensa, de asemenea, 
micile culturi sau culturile intercalate, de 
exemplu prin trifoiul subteran, care nu 
sunt recompensate prin alte măsuri;
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(c) pot fi acordate subvenții și pentru 
păscutul pe pășuni cu o mare diversitate 
de specii sau pentru cositul pajiștilor cu o 
mare diversitate de specii pentru nutreț pe 
pășuni cu adevărat permanente care 
conțin specii leguminoase, cu condiția să 
nu se are sau să nu se însămânțeze 
(„reîmprospăteze”) din nou terenul;
(d) monoculturile sau culturile continue 
de leguminoase nu sunt sprijinite prin 
aceste plăți;
(e) scăderea dependenței de amestecuri de 
furaje concentrate care conțin soia, în 
special importuri de soia provenită de pe 
terenuri recent despădurite sau 
transformate, în conformitate cu ODD 15, 
angajamentul Uniunii privind „zero 
defrișări” și angajamentele existente ale 
societăților private privind „zero 
defrișări”;
(f) închiderea buclelor din circuitul 
nutrienților și limitarea lor la nivelul 
bazinului hidrografic local și regional, în 
conformitate cu Directiva 2000/60/CE;
(g) stimularea piețelor locale și regionale 
în domeniul alimentelor umane și al 
furajelor pentru animale, precum și soiuri 
de semințe adaptate la nivel local, cu 
consum scăzut de factori de producție.
Măsurile finanțate în cadrul acestui 
sector sunt coerente cu angajamentele și 
cu legislația Uniunii în materie de climă 
și mediu și nu cauzează schimbări directe 
sau indirecte ale utilizării terenurilor, 
având un impact pozitiv real asupra 
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel 
mondial în conformitate cu modelul de 
management global al biosferei 
(GLOBIOM).
Articolul 58b
Tipuri de intervenții
În ceea ce privește obiectivele menționate 
la articolul 58a, statele membre aleg, în 
planurile lor strategice PAC, unul sau 
mai multe dintre următoarele tipuri de 
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intervenții:
(a) investiții în active corporale și 
necorporale; cercetarea și producția 
experimentală, precum și alte acțiuni, 
inclusiv pentru:
(i) conservarea solului, inclusiv creșterea 
reală și dovedită a cantității de carbon din 
sol, fără a recurge în mod sistemic la 
pesticide;
(ii) eficientizarea utilizării și gestionării 
apei, inclusiv a economisirii apei;
(iii) promovarea utilizării unor soiuri și a 
unor practici de gestionare adaptate la 
condițiile climatice în schimbare;
(iv) îmbunătățirea practicilor de 
gestionare pentru a spori rezistența 
culturilor la dăunători și pentru 
reducerea susceptibilității la dăunători;
(v) reducerea utilizării pesticidelor și a 
dependenței de pesticide;
(vi) crearea și menținerea habitatelor 
agricole favorabile pentru biodiversitate, 
fără utilizarea pesticidelor;
(b) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, inclusiv pentru 
selectarea de către fermier a celei mai 
adecvate rotații a culturilor;
(c) formarea profesională, inclusiv 
îndrumarea și schimbul de bune practici;
(d) producția și tehnicile ecologice;
(e) acțiuni de îmbunătățire a 
sustenabilității și a eficienței transportării 
și depozitării produselor.

Or. en

[secțiunea 6a - articolul 58a (nou) secțiunea 6a - articolul 58b (nou)]
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15.10.2020 A8-0200/825

Amendamentul 825
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 59 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea, dezvoltarea și 
implementarea unor metode de producție 
care nu dăunează mediului și care respectă 
standardele referitoare la bunăstarea 
animalelor, practici de cultivare, tehnici de 
producție și metode de producție care 
protejează mediul și sunt reziliente în 
privința dăunătorilor, utilizarea și 
gestionarea subproduselor și a deșeurilor 
într-un mod care protejează mediul, 
utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, 
în special protejarea apei, a solului și a 
altor resurse naturale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f);

(d) promovarea, dezvoltarea și 
implementarea unor metode de producție 
care nu dăunează mediului și care respectă 
standardele referitoare la bunăstarea 
animalelor, practici de cultivare - inclusiv 
prin încurajarea combaterii gestionate a 
dăunătorilor -, tehnici de producție și 
metode de producție care protejează mediul 
și sunt reziliente în privința dăunătorilor și 
a bolilor, măsuri de îmbunătățire a 
biosecurității și a rezilienței la bolile 
animalelor, prin reducerea utilizării de 
antibiotice, utilizarea și gestionarea 
subproduselor și a deșeurilor într-un mod 
care protejează mediul, refacerea și 
utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, 
în special protejarea apei, a solului și a 
altor resurse naturale, reducerea emisiilor 
și eficiența energetică; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(e) și (f);
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