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15.10.2020 A8-0200/867

Amendamentul 867
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) „pajiști permanente și pășuni 
permanente” (denumite împreună „pajiști 
permanente”) înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) și care nu au fost incluse în 
rotația de culturi a exploatației timp de cel 
puțin cinci ani, și, după caz, includ alte 
specii, precum arbuștii și/sau arborii, care 
sunt bune pentru pășunat și care produc 
hrană pentru animale, cu condiția ca iarba 
și alte plante furajere erbacee să rămână 
predominante.
Statele membre decid, de asemenea, să 
considere drept pășuni permanente:
(i) terenurile bune pentru pășunat și care 
țin de anumite practici locale consacrate, 
unde, în mod tradițional, ierburile și alte 
plante furajere erbacee nu sunt 
predominante în zonele de pășunat; și/sau
(ii) terenurile bune pentru pășunat, unde 
ierburile și alte plante furajere erbacee nu 
sunt predominante sau sunt absente în 
zonele de pășunat;

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/868

Amendamentul 868
Sira Rego, Manu Pineda
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/869

Amendamentul 869
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) „fermierii activi” trebuie definiți de 
către statele membre astfel încât să se 
garanteze că nu se acordă sprijin celor a 
căror activitate agricolă constituie doar o 
parte nesemnificativă din totalul 
activităților lor economice, însă fără a se 
exclude sprijinirea fermierilor care 
desfășoară mai multe activități. În orice 
caz, definiția impune ca terenurile să facă 
obiectul unei exploatări active și păstrează 
modelul de exploatație agricolă familială 
regăsit în Uniune, cu caracter individual 
sau asociativ, indiferent de dimensiunea 
exploatației și, dacă este necesar, poate 
avea în vedere caracteristicile specifice ale 
regiunilor definite la articolul 349 din 
TFUE. Statele membre pot exclude din 
această definiție persoanele fizice sau 
întreprinderile care efectuează 
prelucrarea la scară largă a produselor 
agricole.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/870

Amendamentul 870
Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Fermierii a căror activitate include 
creșterea de tauri pentru coride nu sunt 
incluși în definiția „fermierului activ” în 
sensul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Aceasta reprezintă o ajustare necesară în cadrul noii PAC pentru a pune în practică 
solicitarea Parlamentului din 2016 și 2018 de a nu utiliza subvențiile agricole pentru 
creșterea de tauri pentru coride. Fermierii implicați în creșterea de tauri pentru coride ar 
trebui excluși de la sprijinul atât din partea FEGA, cât și din partea FEADR.
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/871

Amendamentul 871
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unui sector agricol 
inteligent, rezilient și diversificat care 
garantează securitatea alimentară;

(a) promovarea unui sector agricol 
incluziv, inteligent, rezilient și diversificat, 
care garantează securitatea alimentară 
sustenabilă și pe termen lung;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/872

Amendamentul 872
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea structurii 
socioeconomice a zonelor rurale.

(c) consolidarea structurii 
socioeconomice pentru populațiile din 
toate zonele rurale, pentru a asigura 
dezvoltarea teritorială echilibrată a 
economiilor rurale cu scopul de a crea și 
menține locuri de muncă, cu respectarea 
principiilor echității și egalității, inclusiv 
a principiului egalității de gen.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/873

Amendamentul 873
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

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 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) garantarea unor venituri viabile 
ale fermelor și a rezilienței sectorului 
agricol în întreaga Uniune, crescând 
diversitatea agricolă, care va garanta 
securitatea alimentară pe termen lung, 
asigurând totodată produse alimentare 
sigure și de înaltă calitate la prețuri 
echitabile, cu scopul de a inversa tendința 
de diminuare a numărului de fermieri și 
de a asigura sustenabilitatea economică a 
producției agricole în Uniune;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/874

Amendamentul 874
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

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 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) îmbunătățirea orientării spre piață, 
pe piețele locale, naționale și ale Uniunii, 
precum și sporirea capacității de 
prelucrare și comercializare a produselor 
agricole, punându-se un accent mai 
puternic pe diferențierea calității, pe 
lanțurile scurte de aprovizionare, pe 
cercetare, inovare, tehnologie, transfer și 
schimb de cunoștințe și digitalizare, 
precum și facilitarea accesului fermierilor 
la dinamica economiei circulare;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/875

Amendamentul 875
Sandra Pereira, João Ferreira, Marc Botenga
în numele Grupului GUE/NGL

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 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea poziției fermierilor 
în cadrul lanțului valoric;

(c) promovarea unei distribuții 
echitabile și adecvate a valorii adăugate 
de-a lungul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și identificarea dezechilibrelor 
grave, în vederea îmbunătățirii prețurilor 
la producător, ținând seama de faptul că 
prețurile remuneratoare pentru fermieri 
pot fi asigurate numai prin norme mai 
stricte, cu alocarea unor resurse 
suplimentare pentru monitorizarea 
prețurilor și a marjelor, ceea ce va 
permite o repartizare mai echitabilă a 
marjelor de profit între producători, 
industria de prelucrare a alimentelor și 
comerțul cu amănuntul;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/876

Amendamentul 876
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

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 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 și cu Legea europeană 
a climei [Regulamentul XX];

Or. en


