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15.10.2020 A8-0200/877

Amendamentul 877
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 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea dezvoltării durabile și 
a gestionării eficiente a resurselor 
naturale precum apa, solul și aerul;

(e) contribuirea la protejarea și 
îmbunătățirea calității aerului și apei, 
reducând, totodată, cantitatea de pesticide 
și antibiotice utilizată, în conformitate cu 
strategia „De la fermă la consumator”, și 
promovează o utilizare mai durabilă a 
apei și protejarea și îmbogățirea solului;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/878

Amendamentul 878
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 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) contribuirea la protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și a 
peisajelor;

(f) contribuirea la inversarea pierderii 
biodiversității, inclusiv prin protejarea 
faunei benefice, inclusiv a speciilor de 
polenizatori, a serviciilor ecologice, 
conservarea naturii și a agrosilviculturii, 
precum și contribuirea la atingerea unei 
reziliențe sporite, restaurarea și 
conservarea solurilor, a corpurilor de apă, 
a habitatelor și a peisajelor, precum și 
sprijinirea sistemelor agricole de mare 
valoare naturală, în conformitate cu 
strategia privind biodiversitatea;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/879

Amendamentul 879
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 6 – articolul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 și a dezvoltării locale în zonele 
rurale, inclusiv a serviciilor, a 
bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/880

Amendamentul 880
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 i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 UE exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, pentru 
alimente sigure, hrănitoare, de înaltă 
calitate și sustenabile, prin promovarea 
agriculturii ecologice, a unei activități 
agricole cu consum redus de factori de 
producție, a sustenabilității mediului, a 
rezistenței la antimicrobiene și a 
îmbunătățirii sănătății și a calității vieții 
animalelor, și prin reducerea deșeurilor 
alimentare, contribuind totodată la 
punerea în aplicare a Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă, în 
concordanță cu strategia „De la fermă la 
consumator”.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/881

Amendamentul 881
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 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la alineatul (1) are loc în 
măsura în care există suficiente progrese 
până la sfârșitul perioadei vizate de 
prezentul regulament în vederea atingerii 
următoarelor obiective la nivelul Uniunii 
Europene pentru 2030:
(a) reducerea cu 30 % a emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de sectorul agricol 
și utilizarea aferentă a terenurilor, 
comparativ cu 2005, în conformitate cu 
punctul I.10 din anexa I;
(b) reducerea cu 50 % a pierderilor de 
nutrienți, în conformitate cu punctul I.15 
din anexa I, în comparație cu ultimul an 
pentru care sunt disponibile date;
(c) îndeplinirea obiectivului ca 10 % din 
SAU să fie acoperită de elemente de peisaj 
bogate în biodiversitate, în conformitate 
cu punctul I.20 din anexa I;
(d) reducerea cu 50 % a utilizării de 
antibiotice în agricultură, în conformitate 
cu punctul I.26 din anexa I, în comparație 
cu ultimul an pentru care sunt disponibile 
date;
(e) reducerea cu 50 % a riscurilor și a 
efectelor pesticidelor, în conformitate cu 
punctul I.27 din anexa I, în comparație cu 
ultimul an pentru care sunt disponibile 
date;
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(f) îndeplinirea obiectivului de a practica 
agricultura ecologică pe 25 % din SAU 
[în conformitate cu indicatorul de context 
PAC C.32].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/882

Amendamentul 882
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 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) indicatori de impact aferenți 
obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la 
articolul 6 alineatul (1) și utilizați în 
contextul planurilor strategice PAC și al 
PAC.

(c) indicatori de impact aferenți 
obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la 
articolul 6 alineatul (1) și utilizați pentru a 
sprijini stabilirea unor ținte de 
performanță cuantificate în raport cu 
obiectivele specifice în contextul planurilor 
strategice PAC și pentru evaluarea 
progresului realizat către atingerea 
țintelor și PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/883

Amendamentul 883
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 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în ceea ce privește modificarea 
anexei I în scopul adaptării indicatorilor de 
realizare, de rezultat și de impact comuni 
pentru a ține seama de experiența obținută 
prin aplicarea lor și, dacă este necesar, 
pentru a adăuga indicatori noi.

2. Comisia efectuează o evaluare 
completă a eficacității indicatorilor de 
realizare, de rezultat și de impact 
prevăzuți în anexa I până la sfârșitul celui 
de-al treilea an de aplicare a planurilor 
strategice.

În urma evaluării, în conformitate cu 
articolul 138, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în ceea ce privește 
modificarea anexei I în scopul adaptării 
indicatorilor comuni, dacă este necesar, 
ținând seama de experiența dobândită în 
procesul de punere în aplicare a politicii.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/884

Amendamentul 884
Chris MacManus
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 9 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre concep intervențiile din 
propriile planuri strategice PAC în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii.

Statele membre concep intervențiile din 
propriile planuri strategice PAC în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, cu 
Pilonul european al drepturilor sociale și 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/885

Amendamentul 885
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 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 în titlul V capitolul III.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/886

Amendamentul 886
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 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În conformitate cu articolul 208 
din TFUE, Uniunea și statele membre se 
asigură că obiectivele de cooperare pentru 
dezvoltare sunt luate în considerare în 
toate intervențiile din cadrul PAC și că 
acestea respectă dreptul la alimentație, 
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 
fermierelor, a populațiilor indigene care 
sunt active în producția agricolă și a 
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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 „în primul rând 
clima, și apoi comerțul”.
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


