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15.10.2020 A8-0200/826

Amendamentul 826
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 60 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

60 Tipuri de intervenții 60 Tipuri de intervenții

1. În ceea ce privește obiectivele 
menționate la articolul 59 literele (a)-(g), 
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 59 literele (a)-(g), 
statele membre aleg, în planurile lor 
strategice PAC, două sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

(a) investiții în active corporale și 
necorporale; cercetarea și producția 
experimentală, precum și alte acțiuni, 
inclusiv pentru:

(a) investiții în active corporale și 
necorporale; cercetarea și producția 
experimentală, precum și alte acțiuni, 
inclusiv pentru:

(i) conservarea solului, inclusiv 
sporirea cantității de carbon din sol;

(i) conservarea solului și refacerea 
fertilității și structurii solului, inclusiv 
sporirea cantității de carbon din sol și 
reducerea contaminanților din produsele 
fertilizante;

(ii) îmbunătățirea utilizării și a 
gospodăririi apei, inclusiv economisirea și 
drenarea apei;

(ii) îmbunătățirea utilizării și a 
gospodăririi apei, inclusiv economisirea și 
drenarea apei;

(iii) prevenirea daunelor provocate de 
fenomene climatice nefavorabile și 
promovarea utilizării unor soiuri și a unor 
practici de gestionare adaptate la condițiile 
climatice aflate în schimbare;

(iii) prevenirea daunelor provocate de 
fenomene climatice nefavorabile și 
promovarea utilizării unor soiuri și a unor 
practici de gestionare adaptate la condițiile 
climatice aflate în schimbare;

(iv) îmbunătățirea economiei de energie 
și a eficienței energetice;

(iv) îmbunătățirea economiei de energie 
și a eficienței energetice;

(v) ambalaje ecologice; (v) reducerea deșeurilor prin mai 
puține ambalaje și ambalaje ecologice;

(vi) sănătatea și bunăstarea animalelor; (vi) sănătatea și bunăstarea animalelor, 
inclusiv gestionarea durabilă și 
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prevenirea bolilor tropicale și zoonotice;

(vii) reducerea producției de deșeuri și 
îmbunătățirea utilizării și a gestionării 
subproduselor și a deșeurilor;

(vii) reducerea producției de emisii și de 
deșeuri și îmbunătățirea utilizării și a 
gestionării subproduselor și a deșeurilor;

(viii) îmbunătățirea rezistenței la 
dăunători;

(viii) îmbunătățirea rezistenței la 
dăunători a culturilor prin promovarea 
gestionării integrate a dăunătorilor, 
inclusiv prin practici adecvate de 
gestionare și cultivare;

(ix) reducerea riscurilor și impacturilor 
utilizării pesticidelor;

(ix) reducerea semnificativă a utilizării 
pesticidelor;

(ixa) îmbunătățirea rezistenței la bolile 
animalelor și reducerea utilizării de 
antibiotice;

(x) crearea și menținerea habitatelor 
favorabile pentru biodiversitate;

(x) crearea și menținerea habitatelor 
favorabile pentru biodiversitate;

(b) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea;

(b) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
calitatea producției, biodiversitatea și 
mediul, atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea; și combaterea 
dăunătorilor și a bolilor animalelor;

(c) formare, inclusiv îndrumarea și 
schimbul de bune practici;

(c) formarea profesională, inclusiv 
îndrumarea și schimbul de bune practici, în 
special în ceea ce privește agricultura 
ecologică, cursurile de permacultură, 
precum și practicile de sporire a 
sechestrării carbonului;

(d) producția ecologică; (d) producția ecologică;

(e) acțiuni pentru îmbunătățirea 
sustenabilității și a eficienței transportării și 
depozitării produselor din unul sau mai 
multe dintre sectoarele menționate la 
articolul 40 litera (f);

(e) acțiuni pentru îmbunătățirea 
sustenabilității și a eficienței transportării și 
depozitării produselor din unul sau mai 
multe dintre sectoarele menționate la 
articolul 40 litera (f);

(f) promovare, comunicare și 
marketing, inclusiv acțiuni și activități 
care vizează în special sensibilizarea 
consumatorilor în privința sistemelor de 
calitate ale Uniunii și a importanței 
alimentației sănătoase, precum și 
diversificarea piețelor;
(g) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(g) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;
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(h) implementarea unor sisteme de 
trasabilitate și certificare, în special 
monitorizarea calității produselor vândute 
consumatorilor finali.

(h) implementarea unor sisteme de 
trasabilitate și certificare, în special 
monitorizarea calității produselor vândute 
consumatorilor finali.

2. În ceea ce privește obiectivul 
menționat la articolul 59 litera (h), 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 59 litera (h), 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 recunoscute în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013;

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile 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) depozitarea colectivă a produselor 
produse de organizația de producători sau 
de membrii organizației de producători;

(c) depozitarea colectivă a produselor 
produse de organizația de producători sau 
de membrii organizației de producători;

(d) replantarea livezilor, acolo unde 
este necesar, în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru, sau în scopul adaptării la 
schimbările climatice;

(d) replantarea livezilor și a 
plantațiilor de măslini, acolo unde este 
necesar, în urma defrișării din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu 
instrucțiunile autorității competente a 
statului membru, sau în scopul adaptării la 
schimbările climatice;

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

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

(f) 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) 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;

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

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

(h) asigurarea producției și a recoltelor, 
care contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 

(h) asigurarea producției și a recoltelor, 
care contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
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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.

provocate de dezastre naturale, de 
fenomene climatice, de boli sau de infestări 
cu dăunători, asigurându-se totodată 
adoptarea de către toți beneficiarii a 
măsurilor necesare pentru prevenirea 
riscurilor; nu se încheie asigurare dacă 
producătorii nu iau în mod activ măsuri 
pentru diminuarea riscurilor lor.

3. În planurile strategice PAC, statele 
membre aleg sectoarele în care 
implementează tipurile de intervenții 
prevăzute în prezentul articol. Pentru 
fiecare sector, statele membre aleg unul sau 
mai multe dintre obiectivele prevăzute la 
articolul 59 și tipurile de intervenții 
prevăzute la alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol. Statele membre își 
stabilesc intervențiile în cadrul fiecărui tip 
de intervenții. Statele membre își 
motivează alegerea sectoarelor, a 
obiectivelor, a tipurilor de intervenții și a 
intervențiilor.

3. În planurile strategice PAC, statele 
membre aleg sectoarele în care 
implementează tipurile de intervenții 
prevăzute în prezentul articol. Pentru 
fiecare sector, statele membre aleg unul sau 
mai multe dintre obiectivele prevăzute la 
articolul 59 și tipurile de intervenții 
prevăzute la alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol. Statele membre își 
stabilesc intervențiile în cadrul fiecărui tip 
de intervenții. Statele membre își 
motivează alegerea sectoarelor, a 
obiectivelor, a tipurilor de intervenții și a 
intervențiilor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/827

Amendamentul 827
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 64 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

64 Tipuri de intervenții pentru 
dezvoltarea rurală

64 Tipuri de intervenții pentru 
dezvoltarea rurală

Tipurile de intervenții în temeiul 
prezentului capitol sunt următoarele:

Tipurile de intervenții în temeiul 
prezentului capitol sunt următoarele:

(a) angajamente în materie de mediu și 
climă și alte angajamente în materie de 
gestionare;

(a) angajamente în materie de mediu și 
climă și alte angajamente în materie de 
gestionare benefice pentru mediu;

(b) constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone;

(b) constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone;

(c) dezavantaje specifice anumitor 
zone, generate de anumite cerințe 
obligatorii;

(c) dezavantaje specifice anumitor 
zone, generate de anumite cerințe 
obligatorii;

(d) investiții; (d) investiții;

(e) instalarea tinerilor fermieri și 
întreprinderile rurale nou-înființate;

(e) instalarea tinerilor fermieri, noua 
înființare a unei întreprinderi rurale și 
dezvoltarea durabilă a întreprinderilor;

(f) instrumente de gestionare a 
riscurilor;

(f) instrumente de gestionare a 
riscurilor;

(g) cooperare; (g) cooperare;

(h) schimburi de cunoștințe și 
informare.

(h) schimburi de cunoștințe și 
informare.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Amendamentul 828
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 67 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

67 Dezavantaje specifice anumitor 
zone, generate de anumite cerințe 
obligatorii

67 Dezavantaje specifice anumitor 
zone, generate de anumite cerințe 
obligatorii

1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru dezavantaje specifice anumitor 
zone, impuse de cerințe rezultate din 
implementarea Directivelor 92/43/CEE și 
2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE 
în condițiile prevăzute în prezentul articol 
și specificate mai detaliat în planurile 
strategice PAC ale statelor membre, pentru 
a contribui la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1).

1. Statele membre pot acorda plăți 
pentru dezavantaje specifice anumitor 
zone, impuse de cerințe rezultate din 
implementarea Directivelor 92/43/CEE și 
2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE 
în condițiile prevăzute în prezentul articol 
și specificate mai detaliat în planurile 
strategice PAC ale statelor membre, pentru 
a contribui la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1).

2. Aceste plăți pot fi acordate 
fermierilor, deținătorilor de păduri și altor 
gestionari de terenuri în ceea ce privește 
zonele cu dezavantaje menționate la 
alineatul (1).

2. Aceste plăți pot fi acordate 
fermierilor, grupurilor de fermieri, 
deținătorilor de păduri și grupurilor de 
deținători de păduri. În cazuri justificate 
în mod corespunzător, plățile pot fi 
acordate și altor gestionari de terenuri în 
ceea ce privește zonele cu dezavantaje 
menționate la alineatul (1).

3. Când stabilesc zonele cu 
dezavantaje, statele membre pot include 
următoarele zone:

3. Când stabilesc zonele cu 
dezavantaje, statele membre pot include 
următoarele zone:

(a) zonele agricole și forestiere Natura 
2000 delimitate în temeiul Directivelor 
92/43/CEE și 2009/147/CE;

(a) zonele agricole și forestiere 
Natura 2000 delimitate în temeiul 
Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE;

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 
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mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere și care contribuie la punerea în 
aplicare a articolului 10 din Directiva 
92/43/CEE, cu condiția ca aceste zone să 
nu depășească 5 % din zonele Natura 2000 
delimitate incluse în domeniul de aplicare 
teritorială al fiecărui plan strategic PAC;

mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere și care contribuie la punerea în 
aplicare a articolului 10 din Directiva 
92/43/CEE, cu condiția ca aceste zone să 
nu depășească 5 % din zonele Natura 2000 
delimitate incluse în domeniul de aplicare 
teritorială al fiecărui plan strategic PAC;

(c) zonele agricole incluse în planurile 
de gestionare a bazinelor hidrografice în 
temeiul Directivei 2000/60/CE.

(c) zonele agricole incluse în planurile 
de gestionare a bazinelor hidrografice în 
temeiul Directivei 2000/60/CE.

(ca) zonele de mare valoare naturală 
care nu se încadrează în domeniile 
menționate la literele (a), (b) și (c).

4. Statele membre pot acorda plăți în 
cadrul acestui tip de intervenții doar pentru 
a compensa în întregime sau parțial 
beneficiarii pentru costurile suplimentare 
suportate și pentru pierderile de venit 
aferente dezavantajelor specifice din zona 
în cauză.

4. Statele membre pot acorda plăți în 
cadrul acestui tip de intervenții doar pentru 
a compensa în întregime sau parțial 
beneficiarii pentru costurile suplimentare 
suportate și pentru pierderile de venit 
aferente dezavantajelor specifice din zona 
în cauză.

5. Costurile suplimentare și pierderile 
de venit menționate la alineatul (4) se 
calculează:

5. Costurile suplimentare și pierderile 
de venit menționate la alineatul (4) se 
calculează:

(a) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directivele 92/43/CEE și 
2009/147/CE, în raport cu dezavantajele 
generate de cerințele care depășesc 
standardele relevante privind bunele 
condiții agricole și de mediu, stabilite în 
capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu al 
prezentului regulament, precum și cu 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament;

(a) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directivele 92/43/CEE și 
2009/147/CE, în raport cu dezavantajele 
generate de cerințele care depășesc 
standardele relevante privind bunele 
condiții agricole și de mediu, stabilite în 
capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu al 
prezentului regulament, precum și cu 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament;

(b) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directiva 2000/60/CE, în 
raport cu dezavantajele generate de 
cerințele care depășesc cerințele legale în 
materie de gestionare relevante, cu 
excepția SMR 2, menționată în anexa III, și 
standardele privind bunele condiții agricole 
și de mediu, stabilite în capitolul I 
secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 

(b) în ceea ce privește constrângerile 
rezultate din Directiva 2000/60/CE, în 
raport cu dezavantajele generate de 
cerințele care depășesc cerințele legale în 
materie de gestionare relevante, cu 
excepția SMR 1, menționată în anexa III, și 
standardele privind bunele condiții agricole 
și de mediu, stabilite în capitolul I 
secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de 
condițiile stabilite pentru menținerea 
suprafeței agricole în conformitate cu 
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articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament.

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament.

6. Plățile se acordă anual per hectar de 
suprafață.

6. Plățile se acordă anual per hectar de 
suprafață.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Amendamentul 829
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 69 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că 
intervențiile menționate la prezentul 
articol sunt distribuite într-un mod care 
să contribuie la realizarea egalității de 
gen în zonele rurale.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Amendamentul 830
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 71 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

71 Cooperare 71 Cooperare

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru cooperare în condițiile prevăzute la 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC 
pentru pregătirea și implementarea 
proiectelor grupurilor operaționale din 
cadrul parteneriatului european pentru 
inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, menționat la 
articolul 114 și pentru LEADER, denumit 
și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR], precum și 
pentru promovarea sistemelor de calitate, a 
organizațiilor de producători sau a 
grupurilor de producători sau a altor forme 
de cooperare.

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru cooperare în condițiile prevăzute la 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC 
pentru pregătirea și implementarea 
proiectelor grupurilor operaționale din 
cadrul parteneriatului european pentru 
inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, menționat la 
articolul 114 și pentru LEADER, denumit 
și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității la articolul 25 
din Regulamentul (UE) [CPR], precum și 
pentru promovarea sistemelor de calitate, a 
organizațiilor de producători sau a 
grupurilor de producători sau a altor forme 
de cooperare.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru promovarea formelor de cooperare 
care implică cel puțin două entități și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru promovarea formelor de cooperare 
care implică cel puțin două entități și care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 6.

3. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre pot acoperi costurile legate 
de toate aspectele cooperării.

3. În cadrul acestui tip de intervenții, 
statele membre pot acoperi costurile legate 
de toate aspectele cooperării.

4. Statele membre pot acorda sprijin 
sub forma unui cuantum total care să 
acopere costul cooperării și costul 

4. Statele membre pot acorda sprijin 
sub forma unui cuantum total care să 
acopere costul cooperării și costul 
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proiectelor și operațiunilor implementate 
sau pot să acopere doar costul cooperării și 
să utilizeze fonduri din cadrul altor tipuri 
de intervenții sau al unor instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii pentru 
implementarea proiectelor.

proiectelor și operațiunilor implementate 
sau pot să acopere doar costul cooperării și 
să utilizeze fonduri din cadrul altor tipuri 
de intervenții sau al unor instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii pentru 
implementarea proiectelor.

5. Dacă sprijinul este plătit sub forma 
unui cuantum total, statele membre se 
asigură că sunt respectate normele Uniunii 
și cerințele aferente unor acțiuni similare 
vizate în cadrul altor tipuri de intervenții. 
Prezentul alineat nu se aplică în ceea ce 
privește LEADER, denumit și dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) [CPR].

5. Dacă sprijinul este plătit sub forma 
unui cuantum total, statele membre se 
asigură că sunt respectate normele Uniunii 
și cerințele aferente unor acțiuni similare 
vizate în cadrul altor tipuri de intervenții. 
Prezentul alineat nu se aplică în ceea ce 
privește LEADER, denumit și dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) [CPR].

6. Prin acest tip de intervenții, statele 
membre nu sprijină cooperarea care 
implică doar organisme de cercetare.

6. Prin acest tip de intervenții, statele 
membre nu sprijină cooperarea care 
implică doar organisme de cercetare.

7. În cazul cooperării în contextul 
transferului fermelor între generații, statele 
membre pot acorda sprijin doar fermierilor 
care au ajuns la vârsta pensionării 
prevăzută în legislația națională.

7. În cazul cooperării în contextul 
transferului fermelor între generații, statele 
membre pot acorda sprijin doar fermierilor 
care au ajuns la vârsta pensionării 
prevăzută în legislația națională.

8. Statele membre limitează sprijinul 
la o durată maximă de șapte ani, cu 
excepția acțiunilor colective în domeniul 
mediului și în cel al climei, în cazuri 
justificate corespunzător, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

8. Statele membre limitează sprijinul 
la o durată maximă de șapte ani, cu 
excepția acțiunilor colective în domeniul 
mediului și în cel al climei, în cazuri 
justificate corespunzător, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f). Statele 
membre nu sprijină intervenții cu efecte 
negative asupra mediului.
8a. Inițiativa LEADER, denumită și 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității, menționată 
la alineatul (1), prevede implicarea activă 
și primară a fermelor și/sau 
întreprinderilor forestiere.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Amendamentul 831
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 73 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La selectarea operațiunilor, 
autoritățile de management asigură 
protejarea climei, mediului și 
biodiversității în cadrul intervențiilor 
planificate.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Amendamentul 832
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 92 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

92 Un nivel sporit de ambiție în ceea 
ce privește obiectivele în materie de mediu 
și climă

92 Un nivel sporit de ambiție în ceea 
ce privește obiectivele în materie de mediu, 
de climă și de bunăstare a animalelor

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea obiectivelor 
specifice în materie de mediu și climă 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), față de contribuția generală 
adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut 
la articolul 110 alineatul (2) primul 
paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului 
din cadrul FEGA și FEADR în perioada 
2014-2020.

1. Prin planurile lor strategice PAC și, 
în special, prin elementele strategiei de 
intervenție menționate la articolul 97 
alineatul (2) litera (a), statele membre 
urmăresc să aducă o contribuție generală 
sporită la îndeplinirea fiecăruia dintre 
obiectivele specifice în materie de mediu, 
de climă și de bunăstare a animalelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e), (f) și (i), față de contribuția 
generală adusă la îndeplinirea obiectivului 
prevăzut la articolul 110 alineatul (2) 
primul paragraf litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 prin intermediul 
sprijinului din cadrul FEGA și FEADR în 
perioada 2014-2020.

1a. Plățile pentru conversia și 
întreținerea ecologică din planurile 
strategice PAC prevăzute la articolele 28 
și 65 depășesc totalul plăților efectuate 
înainte de anul 2021 în cadrul dezvoltării 
rurale pentru fermierii care se ocupă cu 
agricultura ecologică, calculate ca medie 
anuală, utilizând prețuri constante.

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza 
informațiilor disponibile, modul în care 
intenționează să aducă această contribuție 

2. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre explică, pe baza celor mai 
recente și fiabile informații, impactul 
asupra mediului și a climei pe care 
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generală sporită prevăzută la alineatul (1). 
Respectiva explicație se bazează pe 
informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
litera (b).

urmăresc să îl atingă în perioada 2021-
2027 și modul în care intenționează să 
aducă această contribuție generală sporită 
prevăzută la alineatul (1), inclusiv modul 
în care intenționează să se asigure că 
obiectivele stabilite pe baza indicatorilor 
de impact prevăzuți în anexa I vor 
constitui o îmbunătățire a situației 
actuale. Respectiva explicație se bazează 
pe informații relevante precum elementele 
menționate la articolul 95 alineatul (1) 
literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) 
literele (a) și (b).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Amendamentul 833
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 96 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

96 Evaluarea nevoilor 96 Evaluarea nevoilor

Evaluarea nevoilor menționată la 
articolul 95 alineatul (1) litera (a) include 
următoarele:

Evaluarea nevoilor menționată la 
articolul 95 alineatul (1) litera (a) include 
următoarele:

(a) rezumatul analizei SWOT 
menționate la articolul 103 alineatul (2);

(a) rezumatul analizei SWOT 
menționate la articolul 103 alineatul (2);

(b) identificarea nevoilor în cazul 
fiecărui obiectiv specific prevăzut la 
articolul 6, pe baza dovezilor rezultate din 
analiza SWOT. Toate nevoile sunt 
descrise, indiferent dacă vor fi abordate 
prin intermediul planului strategic PAC sau 
nu;

(b) identificarea nevoilor în cazul 
fiecărui obiectiv specific prevăzut la 
articolul 6, pe baza dovezilor rezultate din 
analiza SWOT. Toate nevoile sunt 
descrise, indiferent dacă vor fi abordate 
prin intermediul planului strategic PAC sau 
nu;

(c) în ceea ce privește obiectivul 
specific de sprijinire a veniturilor fiabile 
ale fermelor și a rezilienței, prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a), o 
evaluare a nevoilor în materie de 
gestionare a riscurilor;

(c) în ceea ce privește obiectivul 
specific de sprijinire a veniturilor fiabile 
ale fermelor și a rezilienței, prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a), o 
evaluare a nevoilor în materie de 
gestionare a riscurilor;

(d) dacă este cazul, o analiză a nevoilor 
specifice ale zonelor geografice 
vulnerabile, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice;

(d) dacă este cazul, o analiză a nevoilor 
specifice ale zonelor geografice 
vulnerabile, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice;

(e) ordinea de prioritate și clasificarea 
nevoilor, inclusiv o justificare solidă a 
alegerilor făcute și, dacă este cazul, 
motivul pentru care anumite nevoi 
identificate nu sunt remediate sau abordate 
parțial în cadrul planului strategic PAC.

(e) ordinea de prioritate și clasificarea 
nevoilor, inclusiv o justificare solidă a 
alegerilor făcute și, dacă este cazul, 
motivul pentru care anumite nevoi 
identificate nu sunt remediate sau abordate 
parțial în cadrul planului strategic PAC.
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1a. În cazul în care, pe baza informațiilor 
furnizate în conformitate cu primul 
paragraf literele (a) - (e), sunt identificate 
domenii în care informațiile de bază sau 
informațiile privind indicatorii de context 
lipsesc sau sunt insuficiente în scopul 
furnizării unei descrieri complete a 
situației actuale în ceea ce privește 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6, statele membre abordează această 
concluzie în cadrul planului lor strategic 
PAC sau prin alte instrumente și prezintă 
măsurile propuse în planul strategic PAC.

În cazul obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f), evaluarea 
ține seama de planurile naționale în 
domeniul mediului și al climei care decurg 
din instrumentele legislative menționate în 
anexa XI.

În cazul obiectivelor specifice legate de 
mediu și climă menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f), evaluarea 
ține seama de planurile naționale în 
domeniul mediului și al climei care decurg 
din instrumentele legislative menționate în 
anexa XI.

2a. În cazul obiectivului specific prevăzut 
la articolul 6 alineatul (1) litera (i), 
evaluarea ține seama de conformitatea cu 
actele legislative menționate în anexa 
XIa.

În scopul acestei evaluări, statele membre 
utilizează datele cele mai recente și mai 
fiabile.

În scopul acestei evaluări, statele membre 
utilizează datele cele mai recente și mai 
fiabile.

Or. en



AM\1215870RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/834

Amendamentul 834
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 97 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o prezentare generală a măsurilor 
care vizează îmbunătățirea calității vieții 
animalelor;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/835

Amendamentul 835
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 98 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o explicație privind modul în care 
planul strategic PAC va sprijini 
agricultura ecologică, pentru a contribui 
la adaptarea producției la cererea tot mai 
mare de produse agricole ecologice, astfel 
cum se prevede la articolul 13a;

Or. en


