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15.10.2020 A8-0200/990

Amendamentul 990
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a se asigura faptul că 
Uniunea își poate îndeplini obligațiile 
internaționale referitoare la sprijinul intern, 
prevăzute în Acordul OMC privind 
agricultura, în special obligația ca sprijinul 
de bază pentru venit în scopul 
sustenabilității și tipurilor de intervenții 
conexe să fie notificat în continuare ca 
sprijin din categoria „cutie verde”, ale cărui 
efecte asupra producției sau de denaturare 
a comerțului sunt nule sau cel mult 
minime, definiția-cadru a „activității 
agricole” ar trebui să cuprindă atât 
producția de produse agricole, cât și 
menținerea suprafețelor agricole. În scopul 
adaptării la condițiile locale, statele 
membre ar trebui să prevadă definiția 
exactă a activității agricole în propriile 
planuri strategice PAC.

(4) Pentru a se asigura faptul că 
Uniunea își poate îndeplini obligațiile 
internaționale referitoare la sprijinul intern, 
prevăzute în Acordul OMC privind 
agricultura, în special obligația ca sprijinul 
de bază pentru venit în scopul 
sustenabilității și tipurilor de intervenții 
conexe să fie notificat în continuare ca 
sprijin din categoria „cutie verde”, ale cărui 
efecte asupra producției sau de denaturare 
a comerțului sunt nule sau cel mult 
minime, definiția-cadru a „activității 
agricole” ar trebui să cuprindă atât 
producția de produse agricole, cât și 
menținerea suprafețelor agricole. În scopul 
adaptării la condițiile locale, statele 
membre ar trebui să prevadă definiția 
exactă a activității agricole în propriile 
planuri strategice PAC. Constată că lipsa 
de evoluție a reglementărilor OMC 
privind agricultura și eludarea normelor 
acesteia de către unii dintre membrii săi 
în scopul aplicării de sancțiuni comerciale 
ar trebui să conducă la reconsiderarea 
ajutorului pe baza nevoilor fermierilor, și 
nu a unor regulamente care sunt acum 
caduce.
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15.10.2020 A8-0200/991

Amendamentul 991
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Trebuie efectuate studii 
aprofundate pentru a cuantifica mai bine 
impactul negativ asupra agriculturii 
europene al tratatelor de liber schimb și al 
parteneriatelor negociate cu țările terțe, 
pentru a contrabalansa efectele 
concurenței neloiale din partea 
producătorilor din țările respective prin 
compensare și pentru a utiliza mai 
frecvent clauzele de salvgardare ale 
acordurilor în cauză. În contextul 
înăspririi standardelor de mediu ale UE, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
respectării acestor standarde de către 
țările terțe care au acorduri comerciale cu 
UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/992

Amendamentul 992
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), precum și pentru a garanta că 
Uniunea face față în mod corespunzător 
celor mai recente provocări cu care se 
confruntă, este oportun să se prevadă o 
serie de obiective generale care să reflecte 
orientările prezentate în comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”. De asemenea, la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective 
specifice care să fie urmărite de statele 
membre prin intermediul planurilor lor 
strategice PAC. Aceste obiective specifice 
ar trebui nu doar să stabilească un echilibru 
între dimensiunile dezvoltării durabile, 
potrivit evaluării impactului, ci și să 
transpună obiectivele generale ale PAC în 
priorități mai concrete și să țină seama de 
legislația relevantă a Uniunii, în special în 
ceea ce privește clima, energia și mediul.

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), precum și pentru a garanta că 
Uniunea face față în mod corespunzător 
celor mai recente provocări cu care se 
confruntă, este oportun să se prevadă o 
serie de obiective generale care să reflecte 
orientările prezentate în comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”. De asemenea, la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective 
specifice care să fie urmărite de statele 
membre prin intermediul planurilor lor 
strategice PAC. Aceste obiective specifice 
ar trebui nu doar să stabilească un echilibru 
între dimensiunile dezvoltării durabile, 
potrivit evaluării impactului, ci și să 
transpună obiectivele generale ale PAC în 
priorități mai concrete și să țină seama de 
legislația relevantă a Uniunii, în special în 
ceea ce privește clima, energia și mediul. 
Ca parte a acestor noi standarde, care 
sunt atât costisitoare, cât și restrictive 
pentru fermierii europeni, este necesar să 
se consolideze legislația în vigoare pentru 
a interzice importul de produse agricole 
din țări terțe care nu respectă același nivel 
de standarde.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/993

Amendamentul 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
în numele Grupului ID

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
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru ca sectorul agricol să fie 
inteligent și rezilient, plățile directe 
constituie în continuare o parte esențială a 
garantării unui sprijin acordat fermierilor 
pentru un venit echitabil. De asemenea, 
investițiile în restructurarea, modernizarea, 
inovarea și diversificarea fermelor și în 
adoptarea unor noi tehnologii sunt necesare 
pentru îmbunătățirea recompenselor de 
piață ale fermierilor.

(14) Pentru ca sectorul agricol să fie 
inteligent și rezilient, plățile directe 
constituie în continuare o parte esențială a 
garantării unui sprijin acordat fermierilor 
pentru un venit echitabil. De asemenea, 
investițiile în restructurarea, modernizarea, 
inovarea și diversificarea fermelor și în 
adoptarea unor noi tehnologii sunt necesare 
pentru îmbunătățirea recompenselor de 
piață ale fermierilor. Întrucât sistemele în 
vigoare nu garantează venituri 
avantajoase pentru fermieri, acestea 
trebuie să fie consolidate prin măsuri 
stricte pentru a combate practicile abuzive 
la nivelul distribuției în masă, frauda și 
concurența neloială din partea țărilor 
terțe care nu respectă standardele UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/994

Amendamentul 994
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
piață, schimbările climatice și frecvența și 
gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare pot genera riscuri legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii în cadrul propriilor ferme, ar 
trebui să se instituie un cadru robust care să 
garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. 
În acest scop, statele membre și fermierii ar 
putea recurge la o platformă la nivelul UE 
privind gestionarea riscurilor pentru 
consolidarea capacităților, pentru a le oferi 
fermierilor instrumente financiare 
adecvate pentru investiții și acces la 
capital circulant, formare profesională, 
transfer de cunoștințe și consiliere.

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
piață, schimbările climatice și frecvența și 
gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare pot genera riscuri legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii în cadrul propriilor ferme, ar 
trebui să se instituie un cadru robust care să 
garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. 
În acest scop, statele membre și fermierii ar 
putea recurge la o platformă la nivelul UE 
privind gestionarea riscurilor pentru 
consolidarea capacităților, pentru a proteja 
mai bine piețele lor de concurența 
neloială din partea țărilor terțe care nu 
respectă aceleași standarde de mediu, de 
sănătate și sociale; de asemenea, statele 
membre și fermierii ar trebui să aibă 
posibilitatea, pe bază sezonieră și 
declarativă, să își protejeze producțiile 
locale de importurile din țări terțe, 
precum și din alte țări ale UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/995

Amendamentul 995
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Stimularea îngrijirii mediului și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă 
constituie o prioritate extrem de 
importantă pentru viitorul agriculturii și 
silviculturii din Uniune. Așadar, structura 
PAC ar trebui să reflecte un nivel de 
ambiție mai ridicat în privința acestor 
obiective. Dat fiind modelul de 
performanță, acțiunile întreprinse pentru 
combaterea schimbărilor climatice și a 
degradării mediului ar trebui să fie 
orientate spre rezultate, iar articolul 11 
din TFUE ar trebui considerat, în acest 
scop, o obligație de rezultat.

eliminat

Deoarece multe zone din Uniune suferă 
din cauza unor probleme structurale cum 
ar fi lipsa oportunităților de angajare 
atractive, lipsa de personal calificat și 
investițiile insuficiente în conectivitate, 
infrastructuri și servicii esențiale, precum 
și din cauza exodului tinerilor, este 
fundamentală consolidarea structurii 
socioeconomice a zonelor respective, în 
conformitate cu Declarația de la Cork 2.0, 
în special prin crearea de locuri de muncă 
și reînnoirea generațională, prin aducerea 
în zonele rurale a locurilor de muncă și a 
creșterii economice dorite de Comisie, 
prin promovarea incluziunii sociale, a 
reînnoirii generaționale și a dezvoltării de 
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„sate inteligente” în mediul rural al 
întregii Europe. Astfel cum se indică în 
Comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri 
valorice rurale, cum ar fi energia din 
surse regenerabile, bioeconomia 
emergentă, economia circulară și 
ecoturismul, pot oferi zonelor rurale un 
bun potențial pentru creștere și locuri de 
muncă. În acest context, instrumentele 
financiare și utilizarea garanției InvestEU 
pot avea un rol crucial în asigurarea 
accesului la finanțare și în stimularea 
capacității de creștere a fermelor și 
întreprinderilor. Există potențial pentru 
ocuparea forței de muncă în zonele rurale 
pentru resortisanții țărilor terțe cu drept 
de ședere legală, ceea ce ar promova 
integrarea lor socială și economică, în 
special în cadrul strategiilor de dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/996

Amendamentul 996
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure și 
hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat 
de agricultura Uniunii noilor exigențe 
societale referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la producția agricolă sustenabilă, 
la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor. 
PAC ar trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să-și ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor.

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure și 
hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat 
de agricultura Uniunii noilor exigențe 
societale referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la producția agricolă sustenabilă, 
la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor. 
PAC ar trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să-și ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor. PAC, care face obiectul 
unei reduceri a bugetului său, precum și a 
presiunii exercitate de politica comercială 
a UE, nu mai permite asigurarea unor 
prețuri avantajoase pentru fermierii 
europeni. Este nevoie să se abordeze în 
mod urgent impactul dezastruos pe care 
acordurile comerciale ale UE îl au asupra 
agriculturii europene, precum și să se 
contracareze acest impact, prin măsuri 
atât compensatorii, cât și protecționiste.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/997

Amendamentul 997
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura faptul că 
Uniunea își poate îndeplini obligațiile 
internaționale referitoare la sprijinul intern, 
prevăzute în Acordul OMC privind 
agricultura, anumite tipuri de intervenții 
prevăzute în prezentul regulament ar trebui 
să fie notificate în continuare ca sprijin din 
categoria „cutie verde”, ale cărui efecte 
asupra producției sau de denaturare a 
comerțului sunt nule sau cel mult minime, 
sau să fie notificate ca sprijin din categoria 
„cutie albastră” în cadrul programelor de 
limitare a producției, fiind astfel exceptate 
din angajamentele de reducere. Deși 
dispozițiile din prezentul regulament 
referitoare la astfel de tipuri de intervenții 
sunt deja în conformitate cu cerințele 
„cutiei verzi” prevăzute în anexa 2 la 
Acordul OMC privind agricultura sau cu 
cerințele „cutiei albastre” prevăzute la 
articolul 6.5 din acordul menționat, ar 
trebui să se garanteze că intervențiile 
planificate de statele membre în planurile 
lor strategice PAC pentru aceste tipuri de 
intervenții îndeplinesc în continuare 
cerințele respective.

(20) Pentru a se asigura faptul că 
Uniunea își poate îndeplini obligațiile 
internaționale referitoare la sprijinul intern, 
prevăzute în Acordul OMC privind 
agricultura, anumite tipuri de intervenții 
prevăzute în prezentul regulament ar trebui 
să fie notificate în continuare ca sprijin din 
categoria „cutie verde”, ale cărui efecte 
asupra producției sau de denaturare a 
comerțului sunt nule sau cel mult minime, 
sau să fie notificate ca sprijin din categoria 
„cutie albastră” în cadrul programelor de 
limitare a producției, fiind astfel exceptate 
din angajamentele de reducere. Deși 
dispozițiile din prezentul regulament 
referitoare la astfel de tipuri de intervenții 
sunt deja în conformitate cu cerințele 
„cutiei verzi” prevăzute în anexa 2 la 
Acordul OMC privind agricultura sau cu 
cerințele „cutiei albastre” prevăzute la 
articolul 6.5 din acordul menționat, ar 
trebui să se garanteze că intervențiile 
planificate de statele membre în planurile 
lor strategice PAC pentru aceste tipuri de 
intervenții îndeplinesc în continuare 
cerințele respective. Respectarea normelor 
OMC în cadrul dezvoltării ajutorului 
oferit prin PAC nu mai constituie o 
garanție echitabilă de acces pe piețele 
unora dintre membrii săi implicați în 
litigii comerciale care depășesc cadrul de 
reglementare menționat. Această situație, 
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agravată de lipsa progreselor în 
negocierile privind agricultura, ar trebui 
să determine UE și statele membre să 
adopte o politică mai adecvată nevoilor și 
așteptărilor fermierilor săi, dar și celor ale 
consumatorilor, interzicând importurile 
care sunt cele mai dăunătoare pentru 
mediu și menținând un nivel ridicat de 
standarde de mediu, de sănătate și sociale 
în statele membre.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/998

Amendamentul 998
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii” și 
în cadrul financiar multianual (CMF). 
Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o sensibilizare mai 
puternică a beneficiarilor în legătură cu 
necesitatea respectării standardelor de 
bază. De asemenea, condiționalitatea 
vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 
așteptările societății, prin îmbunătățirea 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să fie clarificate și simplificate 
pentru a reduce sarcina administrativă a 
fermierilor. Comisia trebuie, de asemenea, 
să le garanteze statelor membre că 
respectă un nivel echivalent de standarde 
în acordurile comerciale cu țări terțe, 
chiar dacă aceste acorduri sunt deja în 
vigoare. Dacă acest obiectiv nu este 
îndeplinit, acordul în cauză trebuie 
revizuit sau reziliat.
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coerenței dintre politica agricolă comună 
și obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu a 
arhitecturii PAC, ca element al nivelului 
de bază pe care se sprijină angajamente 
mai ambițioase în materie de mediu și 
climă, și ar trebui aplicată în mod 
exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce 
privește fermierii care nu îndeplinesc 
cerințele respective, statele membre ar 
trebui să se asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/999

Amendamentul 999
Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

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
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cadrul standardelor GAEC este 
menit a contribui la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea, la soluționarea provocărilor 
legate de apă, la protejarea și calitatea 
solului și la protejarea și calitatea 
biodiversității. Cadrul trebuie îmbunătățit 
pentru a ține seama în special de 
practicile prevăzute pentru perioada de 
până în 2020 în cadrul înverzirii plăților 
directe, de atenuarea schimbărilor 
climatice și de necesitatea îmbunătățirii 
sustenabilității fermelor precum și, în 
special, de gestionarea substanțelor 
nutritive. Este recunoscut faptul că 
fiecare GAEC contribuie la îndeplinirea 
mai multor obiective. Pentru a 
implementa acest cadru, statele membre 
ar trebui să instituie câte un standard 
național pentru fiecare dintre standardele 
stabilite la nivelul Uniunii, ținând seama 
de caracteristicile specifice ale zonei 
respective, inclusiv de condițiile 
pedologice și climatice, de condițiile 
agricole existente, de utilizarea 
terenurilor, de rotația culturilor, de 
practicile agricole și de structurile 
fermelor. De asemenea, statele membre 
pot defini, în plus, și alte standarde 
naționale legate de principalele obiective 
prevăzute în anexa III în vederea 
îmbunătățirii modului în care este realizat 

eliminat
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cadrul GAEC în ceea ce privește mediul și 
clima. Ca parte a cadrului GAEC, pentru 
a sprijini nu doar performanța 
agronomică a fermelor, ci și performanța 
lor de mediu, vor fi elaborate planuri de 
gestionare a nutrienților, cu ajutorul unui 
instrument electronic pentru 
sustenabilitatea fermelor pus la dispoziția 
fermierilor individuali de către statele 
membre. Acest instrument ar trebui să 
ofere sprijin pentru luarea deciziilor în 
cadrul fermelor, pe baza unui minimum 
de funcționalități privind gestionarea 
nutrienților. De asemenea, o 
interoperabilitate și o modularitate 
ridicate ar trebui să garanteze, de 
asemenea, posibilitatea adăugării altor 
aplicații electronice de e-guvernanță și 
pentru ferme. Pentru a se asigura condiții 
de concurență echitabile în rândul 
fermierilor și în întreaga Uniune, Comisia 
poate oferi statelor membre sprijin în ceea 
ce privește atât proiectarea 
instrumentului, cât și stocarea datelor și 
serviciile de prelucrare necesare.

Or. en


