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Amendamentul 449
Albert Deß

Propunere de regulament
–

Propunere de regulament

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. de

Amendamentul 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 3 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere articolul 13 din TFUE,

Or. en

Amendamentul 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 39 alineatul (1) litera (b), 
articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

Or. en

Justificare

Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin majorarea 
venitului individual al lucrătorilor din agricultură.
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Amendamentul 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze reziliența, 
ameliorarea prețurilor la poarta fermei și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.
Reforma PAC ar trebui să ia în 
considerare faptul că concentrarea, 
intensificarea, creșterea constantă a 
productivității și a producției destinate 
exportului au generat efecte contrare 
celor prevăzute: pierderea fermierilor, 
abandonarea satelor, accentuarea 
veniturilor insuficiente, îmbătrânirea 
populației agrare și lipsa reînnoirii 
generaționale, gradul de îndatorare mai 
mare, problemele de mediu etc.
Prin urmare, ar trebui să realizăm o 
reformă în profunzime a politicii agricole 
comune care să asigure faptul că 
producția de alimente în Uniunea 
Europeană este în mâinile fermierilor 
mici și mijlocii și care să își asume 
angajamente reale în ceea ce privește 
mediul și combaterea schimbărilor 
climatice.

Or. es
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Amendamentul 453
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, spre piață, să stimuleze 
modernizarea și sustenabilitatea, inclusiv 
sustenabilitatea economică, socială, de 
mediu și climatică a zonelor agricole, 
forestiere și rurale și să contribuie la 
reducerea sarcinii administrative legate de 
legislația Uniunii pentru beneficiari. Noua 
politică ar trebui să asigure, de asemenea, 
o simplificare pentru beneficiari și un 
venit adecvat pentru aceștia conform 
articolului 39 litera (b) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
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noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari. Noua politică ar trebui, 
de asemenea, să constituie o simplificare 
pentru beneficiari și să le garanteze un 
venit echitabil.

Or. it

Amendamentul 455
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari. Noua PAC ar trebui să 
asigure simplificare la nivel național, 
regional și la nivel de fermă.

Or. ro
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Amendamentul 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari. Noua PAC ar trebui să 
asigure o simplificare reală la nivel 
național, regional și la nivel de 
exploatație.

Or. en

Amendamentul 457
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
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obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari. Pentru ca PAC să 
atingă aceste obiective este necesar un 
buget bine finanțat.

Or. en

Amendamentul 458
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea cu accent pe dezvoltarea 
teritorială echilibrată, inclusiv 
sustenabilitatea economică, socială, de 
mediu și climatică a zonelor agricole, 
forestiere și rurale și să contribuie la 
reducerea sarcinii administrative legate de 
legislația Uniunii pentru beneficiari.

Or. en
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Justificare

PAC trebuie să sprijine toate tipurile de agricultură în toate zonele.

Amendamentul 459
Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, horticole, forestiere și 
rurale și să contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

Or. en

Amendamentul 460
Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
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obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, energetică, de mediu 
și climatică a zonelor agricole, forestiere și 
rurale și să contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

Or. hr

Amendamentul 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv performanța
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

Or. fr

Amendamentul 462
Estefanía Torres Martínez
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Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Politica agricolă comună joacă în 
continuare un rol central în asigurarea 
coeziunii teritoriale și sociale a Uniunii 
Europene și în dezvoltarea zonelor rurale 
ale Uniunii Europene, iar structurile de 
producție ale teritoriilor rurale și nivelul 
de autonomie alimentară al cetățenilor 
UE depind în mare măsură de aceasta. 
Prin urmare, este necesar să se încerce să 
se împiedice abandonarea treptată a 
activității agricole prin menținerea unei 
PAC puternice, care să beneficieze de un 
buget adecvat, pentru a sprijini în 
continuare dezvoltarea durabilă a 
mediului rural și pentru a atenua 
fenomenul depopulării zonelor rurale și 
pentru a răspunde în continuare 
cerințelor sporite ale consumatorilor în 
ceea ce privește mediul, securitatea 
alimentară și bunăstarea animalelor. 
Având în vedere provocările cărora 
trebuie să le facă față producătorii din 
Uniunea Europeană pentru a răspunde 
noilor cerințe de reglementare și unei 
ambiții mai puternice în materie de 
mediu, în contextul volatilității prețurilor 
și al deschiderii mai largi a frontierelor 
comunitare pentru importurile provenind 
de la terțe părți, este necesar să se 
mențină bugetul alocat PAC, cel puțin la 
același nivel cu cel alocat pentru perioada 
2014-2020.

Or. es

Amendamentul 463
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Politica agricolă comună joacă în 
continuare un rol central în dezvoltarea 
zonelor rurale ale Uniunii Europene, iar 
nivelul de autonomie alimentară al 
cetățenilor UE depinde în mare măsură 
de aceasta. Prin urmare, este necesar să 
se încerce să se împiedice abandonarea 
treptată a activității agricole prin 
menținerea unei PAC puternice, care să 
beneficieze de un buget adecvat și care să 
conducă la crearea de locuri de muncă, 
pentru a atenua fenomenul șomajului în 
zonele rurale și pentru a răspunde în 
continuare cerințelor consumatorilor în 
ceea ce privește mediul, securitatea 
alimentară și bunăstarea animalelor. 
Având în vedere provocările cărora 
trebuie să le facă față producătorii din 
Uniunea Europeană pentru a răspunde 
noilor cerințe de reglementare și unei 
ambiții mai puternice în materie de 
mediu, în contextul volatilității prețurilor 
și al deschiderii mai largi a frontierelor 
comunitare pentru importurile provenind 
de la terțe părți, este necesar să se 
mențină bugetul alocat PAC, cel puțin la 
același nivel cu cel alocat pentru perioada 
2014-2020.

Or. es

Amendamentul 464
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reamintește că articolul 39 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene stabilește obiectivele specifice 
ale politicii agricole comune după cum 
urmează:
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1. creșterea productivității agriculturii 
prin promovarea progresului tehnic și 
asigurarea utilizării optime a factorilor de 
producție, în special a forței de muncă;

2. asigurarea unui nivel de trai echitabil 
pentru fermieri;

3. stabilizarea pieței agricole și a pieței 
alimentare;

4. garantarea siguranței aprovizionărilor 
cu alimente și

5. asigurarea unor prețuri rezonabile ale 
alimentelor pentru consumatori.

Subliniază că politica agricolă comună a 
UE trebuie să servească întotdeauna 
obiectivelor UE menționate mai sus în 
primul rând, urmărind, de asemenea, în 
același timp, realizarea obiectivelor UE 
privind promovarea agriculturii durabile 
și conservarea mediului și a naturii, 
precum și realizarea coeziunii teritoriale 
și sociale în zonele rurale.

Or. en

Justificare

Trebuie să urmărim întotdeauna obiectivele principale ale PAC prevăzute la articolul 39 din 
TFUE și să comunicăm acest lucru.

Amendamentul 465
Manolis Kefalogiannis

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Politica agricolă comună joacă în 
continuare un rol central în dezvoltarea 
zonelor rurale ale Uniunii Europene, iar 
nivelul de autonomie alimentară al 
cetățenilor UE depinde în mare măsură 
de aceasta. Prin urmare, este necesar să 
se încerce să se împiedice abandonarea 
treptată a activității agricole prin 
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menținerea unei PAC puternice, care să 
beneficieze de un buget adecvat, pentru a 
atenua fenomenul depopulării zonelor 
rurale și pentru a răspunde în continuare 
cerințelor consumatorilor în ceea ce 
privește mediul, securitatea alimentară și 
bunăstarea animalelor. Având în vedere 
provocările cărora trebuie să le facă față 
producătorii din Uniunea Europeană 
pentru a răspunde noilor cerințe de 
reglementare și unei ambiții mai 
puternice în materie de mediu, în 
contextul volatilității prețurilor și al 
deschiderii mai largi a frontierelor pentru 
importurile provenind de la terțe părți, 
este necesar să se mențină bugetul alocat 
PAC, cel puțin la același nivel cu cel 
alocat pentru perioada 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Rezoluția sa din 30 mai 2019 
privind cadrul financiar multianual și 
resursele proprii pentru 2021-2027, 
Parlamentul European a deplâns faptul 
că propunerea Comisiei din 2 mai 2018 
privind CFM pentru perioada 2021-2027 
a condus în mod direct la o reducere cu 
15 % a nivelului PAC și s-a opus oricăror 
reduceri care ar putea prejudicia natura 
și obiectivele acestei politici. De 
asemenea, el a pus sub semnul întrebării, 
în acest context, propunerea de a se 
reduce în mod drastic FEADR cu peste 
25 %.

Or. en
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Amendamentul 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Este esențial să se mențină cel 
puțin la nivelul bugetului 2014-2020 la 
prețuri constante finanțarea globală 
alocată PAC pentru perioada 2021-2027 
pentru UE-27.

Or. en

Amendamentul 468
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative 
pentru beneficiari. În PAC bazată pe 
obținerea de performanță („modelul de 
performanță”), Uniunea ar trebui să 
stabilească parametrii de bază ai politicii, 
cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de 
bază, iar statele membre ar trebui să dețină 
o responsabilitate mai mare în privința 
modului în care îndeplinesc obiectivele și 
ating țintele. Subsidiaritatea sporită face 
posibilă luarea în considerare în mai mare 
măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin 
personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii. Totuși, pentru ca 
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această subsidiaritate să nu presupună o 
renaționalizare a PAC, prezentul 
regulament ar trebui să includă un set 
solid de norme ale Uniunii Europene, 
prin care să se evite denaturarea 
concurenței și să se asigure un tratament 
nediscriminatoriu pentru toți fermierii 
comunitari pe întregul teritoriu al UE. În 
abordarea lor pentru realizarea acestor 
obiective, statele membre asigură, de 
asemenea, reducerea sarcinii 
administrative pentru beneficiari.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să includă în strategiile lor măsuri clare și tangibile și precauțiile pe 
care le vor lua pentru a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari. În plus, un nivel 
crescut de subsidiaritate este binevenit, deoarece aceasta ar putea acorda mai multă 
flexibilitate în beneficiul fermierilor. De asemenea, aceasta ar putea ajuta la reducerea 
birocrației excesive. Totuși, trebuie să respingem în același timp, în mod strict, 
renaționalizarea PAC.

Amendamentul 469
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative 
pentru beneficiari. În PAC bazată pe 
obținerea de performanță („modelul de 
performanță”), Uniunea ar trebui să 
stabilească parametrii de bază ai politicii, 
cum ar fi obiectivele PAC și cerințele 
comune, iar statele membre ar trebui să 
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în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

dețină o responsabilitate mai mare în 
privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Totuși, pentru ca această 
subsidiaritate să nu presupună o 
renaționalizare a PAC, prezentul 
regulament ar trebui să includă un set 
solid de norme ale Uniunii Europene, 
prin care să se evite denaturarea 
concurenței și să se asigure un tratament 
nediscriminatoriu pentru toți fermierii 
comunitari pe întregul teritoriu al UE. În 
abordarea lor pentru realizarea acestor 
obiective, statele membre asigură 
reducerea sarcinii administrative pentru 
beneficiari.

Or. en

Amendamentul 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor, cum ar fi 
sporirea concentrării terenurilor agricole 
și, printre altele, concentrarea plăților 
directe în mâinile câtorva, și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de sustenabilitate 
și performanță („modelul de performanță”), 
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trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

Uniunea ar trebui să stabilească parametrii 
de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele 
PAC și cerințele de bază, iar statele 
membre ar trebui să dețină o 
responsabilitate mai mare în privința 
modului în care îndeplinesc obiectivele și 
ating țintele în contextul mai larg al unor 
condiții de concurență echitabile. 
Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea 
în considerare în mai mare măsură a 
condițiilor și nevoilor locale, prin 
personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii. Acest lucru este 
posibil numai dacă obiectivele sunt 
ambițioase și dacă se utilizează un sistem 
de monitorizare care să permită o 
comparație între statele membre pentru a 
garanta faptul că, la nivel european, PAC 
contribuie la exigențele societale privind 
mediul, biodiversitatea și bunăstarea 
animalelor.

Or. en

Amendamentul 471
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și pentru autoritățile 
competente din statele membre. În PAC 
bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
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trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele comune, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Totuși, pentru ca această 
subsidiaritate să nu presupună o 
renaționalizare a PAC, prezentul 
regulament trebuie să includă un set solid 
de norme ale Uniunii Europene, prin care 
să se evite denaturarea concurenței și să 
se asigure un tratament nediscriminatoriu 
pentru toți fermierii comunitari pe 
întregul teritoriu al UE.

Or. en

Amendamentul 472
Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
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sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Totuși, pentru ca această 
subsidiaritate să nu presupună o 
renaționalizare a PAC, prezentul 
regulament trebuie să includă un set solid 
de norme ale Uniunii Europene, prin care 
să se evite denaturarea concurenței și să 
se asigure un tratament nediscriminatoriu 
pentru toți fermierii comunitari și 
deținătorii de păduri pe întregul teritoriu 
al UE.

Or. en

Amendamentul 473
Manolis Kefalogiannis

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative 
pentru beneficiari. În PAC bazată pe 
obținerea de performanță („modelul de 
performanță”), Uniunea ar trebui să 
stabilească parametrii de bază ai politicii, 
cum ar fi obiectivele PAC și cerințele 
comune, iar statele membre ar trebui să 
dețină o responsabilitate mai mare în 
privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
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contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Totuși, pentru ca această 
subsidiaritate să nu presupună o 
renaționalizare a PAC, prezentul 
regulament ar trebui să includă un set 
solid de norme ale Uniunii Europene, 
prin care să se evite denaturarea 
concurenței și să se asigure un tratament 
nediscriminatoriu pentru toți fermierii 
comunitari pe întregul teritoriu al UE.

Or. en

Amendamentul 474
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative, în 
special pentru beneficiarii finali. În PAC 
bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită, asigurând în același timp faptul 
că caracterul comun al PAC nu este 
subminat, face posibilă luarea în 
considerare în mai mare măsură a 
condițiilor și nevoilor locale, prin 
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personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii.

Or. en

Justificare

Simplificarea trebuie să funcționeze pentru fermier, menținând în același timp o politică 
comună.

Amendamentul 475
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele, și în același 
timp să garanteze politici sigure și
siguranța financiară pentru sector. 
Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea 
în considerare în mai mare măsură a 
condițiilor și nevoilor locale, prin 
personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii.

Or. ro
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Amendamentul 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative 
pentru fermieri. În PAC bazată pe 
obținerea de performanță („modelul de 
performanță”), Uniunea ar trebui să 
stabilească parametrii de bază ai politicii, 
cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de 
bază, iar statele membre ar trebui să dețină 
o responsabilitate mai mare în privința 
modului în care îndeplinesc obiectivele și 
ating țintele, asigurând în același timp 
siguranța politicilor și securitatea 
financiară a sectorului. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită unor provocări și 
oportunități din ce în ce mai mari din ce în 
ce mai mari pe măsură ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, rural, local și de fermă, sunt 
necesare îmbunătățirea guvernanței PAC, 
sporirea gradului de îndeplinire a 
obiectivelor Uniunii cu ajutorul PAC și 
reducerea semnificativă a sarcinii 
administrative. În PAC bazată pe obținerea 
de performanță („modelul de 
performanță”), Uniunea ar trebui să 
stabilească parametri comuni în materie de 
politici care să răspundă provocărilor 
identificate, cum ar fi obiectivele PAC, 
inclusiv dezvoltarea rurală, iar statele 
membre ar trebui să dețină o 
responsabilitate mai mare în privința 
modului în care îndeplinesc obiectivele și 
ating țintele UE și naționale comune. 
Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea 
în considerare în mai mare măsură a 
condițiilor și nevoilor locale, prin 
personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 478
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
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Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele și cerințele 
comune ale PAC, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele, pun în aplicare intervențiile 
PAC și ating țintele. Subsidiaritatea sporită 
face posibilă luarea în considerare în mai 
mare măsură a condițiilor și nevoilor 
locale, prin personalizarea sprijinului în 
scopul maximizării contribuției la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 479
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai 
mare în privința modului în care 
îndeplinesc obiectivele și ating țintele. 
Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea 
în considerare în mai mare măsură a 
condițiilor și nevoilor locale, prin 

(2) Deoarece PAC trebuie răspundă cu 
precizie sporită provocărilor și 
oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional, național, 
regional, local și de fermă, sunt necesare 
raționalizarea guvernanței PAC, sporirea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea 
semnificativă a sarcinii administrative. În 
PAC bazată pe obținerea de performanță 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statelor membre ar 
trebui să li se acorde o autonomie mai 
mare în privința modului în care 
îndeplinesc obiectivele și ating țintele. 
Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea 
în considerare în mai mare măsură a 
condițiilor și nevoilor locale, prin 
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personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii.

personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 480
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la 
propriile specificități de la nivel național, 
regional și local. Așadar, statele membre 
ar trebui să aibă flexibilitatea de a specifica 
anumite definiții în propriile planuri 
strategice PAC. Totuși, în vederea 
asigurării unor condiții de concurență 
echitabile comune, trebuie instituit un 
anumit cadru la nivelul Uniunii care să 
conțină elementele esențiale necesare ce 
trebuie incluse în definițiile respective 
(„definițiile-cadru”).

(3) Statele membre ar trebui să aibă 
flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unui 
cadru care să conțină obiectivele și 
cerințele și a unor condiții de concurență 
echitabile comune, trebuie stabilite la 
nivelul Uniunii elementele esențiale 
necesare ce trebuie incluse în respectivele 
definiții-cadru.

Or. es

Amendamentul 481
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la 
propriile specificități de la nivel național, 

(3) Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă un anumit nivel de flexibilitate de a 
specifica anumite definiții în propriile 
planuri strategice PAC. Totuși, în vederea 
asigurării unor condiții de concurență 
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regional și local. Așadar, statele membre 
ar trebui să aibă flexibilitatea de a specifica 
anumite definiții în propriile planuri 
strategice PAC. Totuși, în vederea 
asigurării unor condiții de concurență 
echitabile comune, trebuie instituit un 
anumit cadru la nivelul Uniunii care să 
conțină elementele esențiale necesare ce 
trebuie incluse în definițiile respective 
(„definițiile-cadru”).

echitabile comune, trebuie instituit un 
anumit cadru la nivelul Uniunii care să 
conțină elementele esențiale comune
necesare ce trebuie incluse în definițiile 
respective („definițiile-cadru”).

Or. en

Amendamentul 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile comune, 
trebuie instituit un anumit cadru la nivelul 
Uniunii care să conțină elementele 
esențiale necesare ce trebuie incluse în 
definițiile respective („definițiile-cadru”).

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile comune, 
trebuie instituit cadrul la nivelul Uniunii 
care să conțină elementele esențiale 
necesare ce trebuie incluse în definițiile 
respective („definițiile-cadru”) pentru a 
preveni denaturarea pieței unice.

Or. en

Amendamentul 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile comune, 
trebuie instituit un anumit cadru la nivelul 
Uniunii care să conțină elementele 
esențiale necesare ce trebuie incluse în 
definițiile respective („definițiile-cadru”).

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile comune la 
nivel economic, ecologic și social, trebuie 
instituit un anumit cadru la nivelul Uniunii 
care să conțină elementele esențiale 
necesare ce trebuie incluse în definițiile 
respective („definițiile-cadru”).

Or. en

Amendamentul 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile comune, 
trebuie instituit un anumit cadru la nivelul 
Uniunii care să conțină elementele 
esențiale necesare ce trebuie incluse în 
definițiile respective („definițiile-cadru”).

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
beneficieze de un nivel ridicat de 
flexibilitate de a specifica anumite definiții 
în propriile planuri strategice PAC. Totuși, 
în vederea asigurării unor condiții de 
concurență echitabile comune, trebuie 
instituit un anumit cadru la nivelul Uniunii 
care să conțină elementele esențiale 
necesare ce trebuie incluse în definițiile 
respective („definițiile-cadru”).

Or. ro
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Amendamentul 485
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile comune, 
trebuie instituit un anumit cadru la nivelul 
Uniunii care să conțină elementele 
esențiale necesare ce trebuie incluse în 
definițiile respective („definițiile-cadru”).

(3) Utilizarea unor definiții comune 
stabilite întru totul la nivelul Uniunii a 
creat anumite dificultăți pentru statele 
membre, îngreunând adaptarea la propriile 
specificități de la nivel național, regional și 
local. Așadar, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a specifica anumite 
definiții în propriile planuri strategice 
PAC. Totuși, în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile comune, 
trebuie instituit un anumit cadru la nivelul 
Uniunii care să conțină elementele 
esențiale necesare ce trebuie incluse în 
definițiile respective („definițiile-cadru”).

Or. en

Amendamentul 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Egalitatea de gen este un obiectiv 
central al UE și al statelor sale membre; 
politica agricolă comună ar trebui, prin 
urmare, să integreze egalitatea de gen.

Or. es

Amendamentul 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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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) 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.

Or. fr

Amendamentul 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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 
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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.

minime, definiția-cadru a „activității 
agricole” ar trebui să cuprindă atât 
producția de produse agricole, cât și 
menținerea sistemelor de producție agro-
ecologică și a structurii sociale în zonele
agricole. În scopul adaptării la condițiile 
locale, statele membre ar trebui să prevadă 
definiții ale activității agricole în 
conformitate cu obligațiile UE, cum ar fi 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 
și obiectivele în materie de climă și 
biodiversitate, în propriile planuri 
strategice PAC.

Or. en

Amendamentul 489
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

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, acționând în 
același timp în cadrul unei definiții-cadru 
ample la nivelul UE;
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Or. en

Justificare

PAC trebuie să rămână o politică comună în vederea protejării acesteia în viitor.

Amendamentul 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 și tipurile 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.

Or. en

Amendamentul 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele (5) Pentru a nu se pierde elementele 



AM\1167703RO.docx 33/193 PE629.664v01-00

RO

esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă. Având în vedere obiectivul de 
simplificare, definițiile-cadru ar trebui să 
evite costuri suplimentare sau urmărirea 
unor cerințe agronomice sau economice 
nerealiste pentru fermieri.

Or. it

Amendamentul 492
Nuno Melo

Propunere de regulament
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Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat, exclusiv sau 
nu, sau care pot produce hrană pentru 
animale, indiferent dacă sunt sau nu 
utilizate pentru producția efectivă. Având 
în vedere obiectivul de simplificare, 
cadrul ar trebui să evite sarcina 
suplimentară pentru fermieri sau 
includerea unor cerințe agronomice sau 
economice nerealiste.

Or. en
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Amendamentul 493
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă. Scopul de a simplifica PAC ar 
trebui să fie central în asigurarea faptului 
că nu sunt sporite sarcinile administrative 
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pentru fermieri.

Or. ro

Amendamentul 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
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dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă. Obiectivul de simplificare a PAC 
ar trebui să ocupe un loc central pentru a 
asigura faptul că nu există o sarcină 
suplimentară pentru fermieri.

Or. en

Amendamentul 495
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru clară pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
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permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

permită să includă alte specii decât 
gramineele, alte plante furajere erbacee, 
arbuști și arbori sau elemente de peisaj de 
mici dimensiuni, care nu servesc 
consumului animal, care sunt bune pentru 
pășunat sau care pot produce hrană pentru 
animale, indiferent dacă sunt sau nu 
utilizate pentru producția efectivă.

Or. de

Amendamentul 496
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
comune esențiale pentru nivelul întregii 
Uniuni, cele care asigură comparabilitatea 
între deciziile statelor membre și egalitatea 
de tratament între fermierii europeni, ar 
trebui stabilită o definiție-cadru pentru 
„suprafața agricolă” care să nu limiteze 
statele membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
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permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

Or. fr

Amendamentul 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă 
suprafețele utilizate efectiv pentru 
producție și pepinierele. Definiția-cadru a 
„pajiștilor permanente” ar trebui formulată 
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scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru 
producția efectivă.

în așa fel încât să permită statelor membre 
să specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee, 
cum ar fi resursele provenite de la arbuști 
și arbori precum ghindele sau castanele,
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale.

Or. es

Amendamentul 498
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale și 
practici tradiționale. Definiția-cadru 
pentru „teren arabil” ar trebui formulată în 
așa fel încât să permită statelor membre să 
cuprindă forme de producție diferite, 
inclusiv sisteme precum cel agrosilvic și 
suprafețele arabile cu arbuști și arbori, și în 
așa fel încât să impună includerea 
suprafețelor de pârloagă pentru a se asigura 
natura decuplată a intervențiilor. Definiția-
cadru a „culturilor permanente” ar trebui să 
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suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

includă atât suprafețele utilizate și 
neutilizate efectiv pentru producție, cât și 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt, care urmează a fi definite 
de statele membre. Definiția-cadru a 
„pajiștilor permanente” ar trebui formulată 
în așa fel încât să permită statelor membre 
să specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat, care 
asigură suprafețe furajere pentru 
polenizatori sau care pot produce hrană 
pentru animale, indiferent dacă sunt sau nu 
utilizate pentru producția efectivă.

Or. en

Justificare

Protejarea pășunilor permanente în anumite zone depinde de practicile tradiționale.

Amendamentul 499
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 
producție diferite, inclusiv sisteme precum 

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale și 
practici tradiționale. Definiția-cadru 
pentru „teren arabil” ar trebui formulată în 
așa fel încât să permită statelor membre să 
cuprindă forme de producție diferite, 
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cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă 
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

inclusiv sisteme precum cel agrosilvic și 
suprafețele arabile cu arbuști și arbori, și în 
așa fel încât să impună includerea 
suprafețelor de pârloagă pentru a se asigura 
natura decuplată a intervențiilor. Definiția-
cadru a „culturilor permanente” ar trebui să 
includă atât suprafețele utilizate și 
neutilizate efectiv pentru producție, cât și 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt, care urmează a fi definite 
de statele membre. Definiția-cadru a 
„pajiștilor permanente” ar trebui formulată 
în așa fel încât să permită statelor membre 
să specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

Or. en

Amendamentul 500
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale. 
Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar 
trebui formulată în așa fel încât să permită 
statelor membre să cuprindă forme de 

(5) Pentru a nu se pierde elementele 
esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, 
cele care asigură comparabilitatea între 
deciziile statelor membre, ar trebui stabilită 
o definiție-cadru pentru „suprafața 
agricolă” care să nu limiteze statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru 
„teren arabil”, „culturi permanente” și 
„pajiște permanentă” ar trebui stabilite în 
linii mari, pentru ca statele membre să își 
poată elabora definiții mai specifice în 
conformitate cu propriile condiții locale și 
practici tradiționale. Definiția-cadru 
pentru „teren arabil” ar trebui formulată în 
așa fel încât să permită statelor membre să 
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producție diferite, inclusiv sisteme precum 
cel agrosilvic și suprafețele arabile cu 
arbuști și arbori, și în așa fel încât să 
impună includerea suprafețelor de pârloagă
pentru a se asigura natura decuplată a 
intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor 
permanente” ar trebui să includă atât 
suprafețele utilizate și neutilizate efectiv 
pentru producție, cât și pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt, care urmează a fi definite de statele 
membre. Definiția-cadru a „pajiștilor 
permanente” ar trebui formulată în așa fel 
încât să permită statelor membre să 
specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

cuprindă forme de producție diferite, 
inclusiv sisteme precum cel agrosilvic și 
suprafețele arabile cu arbuști și arbori, și în 
așa fel încât să impună includerea 
suprafețelor de pârloagă pentru a se asigura 
natura decuplată a intervențiilor. Definiția-
cadru a „culturilor permanente” ar trebui să 
includă atât suprafețele utilizate și 
neutilizate efectiv pentru producție, cât și 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt, care urmează a fi definite 
de statele membre. Definiția-cadru a 
„pajiștilor permanente” ar trebui formulată 
în așa fel încât să permită statelor membre 
să specifice criterii suplimentare și să le 
permită să includă alte specii decât 
gramineele sau alte plante furajere erbacee 
care sunt bune pentru pășunat sau care pot 
produce hrană pentru animale, indiferent 
dacă sunt sau nu utilizate pentru producția 
efectivă.

Or. en

Amendamentul 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele 
rurale.

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul clusterelor „Alimente și 
resurse naturale” și „Societate sigură și 
favorabilă incluziunii, inclusiv reziliența 
în fața dezastrelor” ale programului
Orizont Europa și al parteneriatului 
european pentru inovare (PEI) pentru 
„productivitatea și durabilitatea 
agriculturii”, generând inovații în sectorul 
agricol și în zonele rurale aliniate la ODD.
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Or. en

Amendamentul 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele 
rurale.

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele 
rurale cu scopul de a asigura accesul 
fermierilor la tehnologii de ultimă 
generație.

Or. ro

Amendamentul 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele
rurale.

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații și având un impact pozitiv direct 
asupra sectorului agricol și asupra 
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zonelor rurale.

Or. it

Amendamentul 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea și 
durabilitatea agriculturii”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele 
rurale.

(6) Sinergiile dintre FEADR și Orizont 
Europa ar trebui să încurajeze utilizarea la 
maximum de către FEADR a rezultatelor 
cercetării și inovării, în special a celor 
rezultate în urma proiectelor finanțate prin 
intermediul Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) pentru „productivitatea agriculturii
și durabilitatea mediului”, generând 
inovații în sectorul agricol și în zonele 
rurale.

Or. en

Justificare

Durabilitatea mediului trebuie să fie la același nivel cu productivitatea agriculturii în viitor.

Amendamentul 505
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale, 
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pentru a se evita cererile de plată duble, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere probabilitatea 
utilizării ocazionale și temporare a 
terenului agricol pentru o activitate care nu 
este strict agricolă și dat fiind potențialul 
anumitor activități neagricole de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
exploatațiilor agricole, statele membre ar 
trebui să stabilească condiții adecvate 
pentru includerea ca hectare eligibile a 
suprafețelor care sunt utilizate și pentru 
activități neagricole.

permițând în același timp statelor membre 
să ia în considerare elementele de peisaj 
situate pe suprafețele agricole ale 
exploatației din cadrul respectivelor 
hectare eligibile. În special, pentru a se 
evita cererile de plată duble, statele 
membre ar trebui să stabilească condițiile 
pe baza cărora să se determine dacă terenul 
se află la dispoziția fermierului. Având în 
vedere probabilitatea utilizării ocazionale 
și temporare a terenului agricol pentru o 
activitate care nu este strict agricolă și dat 
fiind potențialul anumitor activități 
neagricole de a contribui la diversificarea 
veniturilor exploatațiilor agricole, statele 
membre ar trebui să stabilească condiții 
adecvate pentru includerea ca hectare 
eligibile a suprafețelor care sunt utilizate și 
pentru activități neagricole. Având în 
vedere posibilitatea ocupării ilegale a 
terenurilor agricole eligibile, ar trebui ca 
statele membre să aibă posibilitatea de a 
considera drept neeligibile anumite 
suprafețe exploatate în mod ilegal, în 
special atunci când o hotărâre 
judecătorească definitivă arată că 
declarantul ocupă aceste suprafețe în mod 
ilegal.

Or. fr

Amendamentul 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 
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statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere 
probabilitatea utilizării ocazionale și 
temporare a terenului agricol pentru o 
activitate care nu este strict agricolă și dat 
fiind potențialul anumitor activități 
neagricole de a contribui la diversificarea 
veniturilor exploatațiilor agricole, statele 
membre ar trebui să stabilească condiții 
adecvate pentru includerea ca hectare 
eligibile a suprafețelor care sunt utilizate 
și pentru activități neagricole.

statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului.

Or. es

Amendamentul 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere probabilitatea 
utilizării ocazionale și temporare a 
terenului agricol pentru o activitate care nu 
este strict agricolă și dat fiind potențialul 
anumitor activități neagricole de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
exploatațiilor agricole, statele membre ar 
trebui să stabilească condiții adecvate 
pentru includerea ca hectare eligibile a 
suprafețelor care sunt utilizate și pentru 
activități neagricole.

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere probabilitatea 
utilizării ocazionale și temporare a 
terenului agricol pentru o activitate care nu 
este strict agricolă și dat fiind potențialul 
anumitor activități neagricole de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
exploatațiilor agricole, statele membre ar 
trebui să stabilească condiții adecvate 
pentru includerea ca hectare eligibile a 
suprafețelor care sunt utilizate și pentru 
activități neagricole. Comisia ar trebui să 
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ia în considerare cel mai recent sau cel 
mai relevant an comunicat de statele 
membre ca an de referință pentru 
suprafața totală a hectarelor eligibile 
declarate de statele membre

Or. ro

Amendamentul 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere probabilitatea 
utilizării ocazionale și temporare a 
terenului agricol pentru o activitate care nu 
este strict agricolă și dat fiind potențialul 
anumitor activități neagricole de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
exploatațiilor agricole, statele membre ar 
trebui să stabilească condiții adecvate 
pentru includerea ca hectare eligibile a 
suprafețelor care sunt utilizate și pentru 
activități neagricole.

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere probabilitatea 
utilizării ocazionale și temporare a 
terenului agricol pentru o activitate care nu 
este strict agricolă și dat fiind potențialul 
anumitor activități neagricole de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
exploatațiilor agricole cu condiția ca 
acestea să nu afecteze capacitatea 
agricolă sau caracteristicile naturale, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condiții adecvate pentru includerea ca 
hectare eligibile a suprafețelor care sunt 
utilizate și pentru activități neagricole 
durabile.

Or. en

Amendamentul 509
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Momchil Nekov

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere probabilitatea 
utilizării ocazionale și temporare a 
terenului agricol pentru o activitate care nu 
este strict agricolă și dat fiind potențialul 
anumitor activități neagricole de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
exploatațiilor agricole, statele membre ar 
trebui să stabilească condiții adecvate 
pentru includerea ca hectare eligibile a 
suprafețelor care sunt utilizate și pentru 
activități neagricole.

(7) Pentru a se garanta securitatea 
juridică a faptului că sprijinul este plătit 
pentru o suprafață agricolă care se află la 
dispoziția fermierului și pe care este 
exercitată o activitate agricolă, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „hectarului 
eligibil” cu elementele esențiale. În special, 
pentru a se evita cererile de plată duble, 
statele membre ar trebui să stabilească 
condițiile pe baza cărora să se determine 
dacă terenul se află la dispoziția 
fermierului. Având în vedere probabilitatea 
utilizării ocazionale și temporare a 
terenului agricol pentru o activitate care nu 
este strict agricolă și dat fiind potențialul 
anumitor activități neagricole de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
exploatațiilor agricole, statele membre ar 
trebui să stabilească condiții adecvate 
pentru includerea temporară și limitată la 
un anumit procent din terenul eligibil ca 
hectare eligibile a suprafețelor care sunt 
utilizate și pentru activități neagricole.

Or. en

Amendamentul 510
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește suprafețele 
utilizate pentru producția de cânepă, în 
vederea protejării sănătății publice și 
pentru a se asigura consecvența cu alte 
reglementări legislative, utilizarea soiurilor 

(8) În ceea ce privește suprafețele 
utilizate pentru producția de cânepă, în 
vederea protejării sănătății publice și 
pentru a se asigura consecvența cu alte 
reglementări legislative, utilizarea soiurilor 
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de cânepă pentru semințe cu un conținut de 
tetrahidrocanabinol mai mic de 0,2 % ar 
trebui cuprinsă în definiția hectarului 
eligibil.

de cânepă pentru semințe cu un conținut de
tetrahidrocanabinol mai mic de 0,5 % ar 
trebui cuprinsă în definiția hectarului 
eligibil.

Or. en

Justificare

O valoare mai mică a limitei de tetrahidrocanabinol restricționează alegerea soiurilor pentru 
fermierii europeni.

Din cauza limitării de 0,2 % pe teren, industria alimentară a cânepii din Europa are un 
dezavantaj concurențial semnificativ față de producătorii din America de Nord și Asia 
(0,3 % - 1 %).

În Uniunea Europeană, valoarea de 0,3 % acceptată la nivel internațional a fost utilizată 
până în 1999. Apoi limita a fost redusă de la 0,3 % la 0,2 %. Revenirea la nivelul de 0,3 % 
sau creșterea la 0,5 % ar permite îmbunătățiri substanțiale ale calității și cantității de 
produse vegetale.

Amendamentul 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește suprafețele 
utilizate pentru producția de cânepă, în 
vederea protejării sănătății publice și 
pentru a se asigura consecvența cu alte 
reglementări legislative, utilizarea soiurilor 
de cânepă pentru semințe cu un conținut de 
tetrahidrocanabinol mai mic de 0,2 % ar 
trebui cuprinsă în definiția hectarului 
eligibil.

(8) În ceea ce privește suprafețele 
utilizate pentru producția de cânepă, în 
vederea protejării sănătății publice și 
pentru a se asigura consecvența cu alte 
reglementări legislative, utilizarea soiurilor 
de cânepă pentru semințe cu un conținut de 
tetrahidrocanabinol mai mic de 0,3 % ar 
trebui cuprinsă în definiția hectarului 
eligibil.

Or. it

Amendamentul 512
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună și pentru a garanta distribuirea 
echitabilă a plăților directe, sprijinul 
pentru venit ar trebui să fie direcționat spre 
fermierii veritabili. Pentru a se asigura o 
abordare comună solidă la nivelul Uniunii 
în privința unei astfel de direcționări a 
sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-
cadru a „fermierului veritabil” care să 
conțină elementele comune. Această 
definiție ar trebui să se bazeze pe o 
activitate agricolă reală și eficace, cu 
condiția să vizeze fermierii activi, pe cei 
care produc furaje, fibre și energie din 
surse regenerabile - cei care contribuie la 
un sector durabil, furnizează bunuri 
publice și asigură creștere economică. 
Pornind de la acest cadru, statele membre 
ar trebui să definească, în propriile planuri 
strategice PAC, în funcție de condiții 
precum evaluări ale veniturilor, forța de 
muncă ocupată în fermă, obiectul de 
activitate al societății și intrările în registre, 
care fermieri nu sunt considerați fermieri 
veritabili. De asemenea, o astfel de 
definiție nu trebuie să excludă sprijinirea 
fermierilor care desfășoară mai multe 
activități, mai exact a fermierilor care 
desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale. Ar trebui, 
în orice caz, ca definiția-cadru să 
contribuie la menținerea modelului de 
agricultură familială existent în Uniunea 
Europeană și să se bazeze pe o activitate 
agricolă fiabilă.

Or. en

Amendamentul 513
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. Cu toate acestea, 
trebuie întocmită o listă negativă comună 
a entităților care sunt excluse de la plățile 
directe, similară cu lista prevăzută la 
articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale. Ar trebui, 
în orice caz, ca definiția-cadru să 
contribuie la menținerea modelului de 
agricultură familială existent în Uniunea 
Europeană și să se bazeze pe o activitate 
agricolă fiabilă.

Or. en

Justificare

Trebuie să excludem în continuare aeroporturile, serviciile de transport feroviar, sistemele de 
alimentare cu apă, serviciile imobiliare, terenurile permanente de sport și cele destinate 
activităților de recreere din rândul beneficiarilor de plăți directe.
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Amendamentul 514
Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună și pentru a garanta repartizarea 
echitabilă a plăților directe, sprijinul 
pentru venit ar trebui să fie direcționat spre 
fermierii veritabili. Pentru a se asigura o 
abordare comună la nivelul Uniunii în 
privința unei astfel de direcționări a 
sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-
cadru a „fermierului veritabil” care să 
conțină elementele comune. Pornind de la 
acest cadru, statele membre ar trebui să 
definească, în propriile planuri strategice 
PAC, în funcție de condiții precum evaluări 
ale veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății și 
intrările în registre, care fermieri nu sunt 
considerați fermieri veritabili. De 
asemenea, o astfel de definiție nu trebuie să 
excludă sprijinirea fermierilor care 
desfășoară mai multe activități, mai exact a 
fermierilor care desfășoară activități 
agricole, dar sunt implicați totodată în 
activități în afara propriilor ferme, 
deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale. În orice 
caz, definiția-cadru trebuie să ajute la 
protejarea modelului agricol familial 
existent în Uniunea Europeană și trebuie 
să se bazeze pe o activitate agricolă 
credibilă, așa cum prevede articolul 4 
alineatul 1 litera (a) din prezentul 
regulament.

Or. nl

Amendamentul 515
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună și pentru a garanta distribuirea 
echitabilă a plăților directe, sprijinul 
pentru venit ar trebui să fie direcționat spre 
fermierii veritabili. Pentru a se asigura o 
abordare comună la nivelul Uniunii în 
privința unei astfel de direcționări a 
sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-
cadru a „fermierului veritabil” care să 
conțină elementele comune. Pornind de la 
acest cadru, statele membre ar trebui să 
definească, în propriile planuri strategice 
PAC, în funcție de condiții precum evaluări 
ale veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății și 
intrările în registre, care fermieri nu sunt 
considerați fermieri veritabili. Nu ar trebui 
să se excludă sprijinirea fermierilor care 
desfășoară mai multe activități, mai exact a 
fermierilor care desfășoară activități 
agricole, dar sunt implicați totodată în 
activități în afara propriilor ferme, 
deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale. Definiția-
cadru trebuie, în orice caz, să contribuie 
la menținerea modelului de agricultură 
familială existent în Uniunea Europeană 
și să se bazeze pe o activitate agricolă 
identificată în mod clar în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) litera (a).

Or. en

Justificare

Alocarea de plăți directe fermierilor veritabili, care au o legătură clară cu activitatea 
agricolă, reprezintă cea mai echitabilă soluție în ceea ce privește redistribuirea Fondul
european de garantare agricolă (FEGA).

Amendamentul 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Propunere de regulament



AM\1167703RO.docx 55/193 PE629.664v01-00

RO

Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună și pentru a garanta distribuirea 
echitabilă a plăților directe, sprijinul 
pentru venit ar trebui să fie direcționat spre 
fermierii veritabili. Pentru a se asigura o 
abordare comună la nivelul Uniunii în 
privința unei astfel de direcționări a 
sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-
cadru a „fermierului veritabil” care să 
conțină elementele comune. Pornind de la 
acest cadru, statele membre ar trebui să 
definească, în propriile planuri strategice 
PAC, în funcție de condiții precum evaluări 
ale veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății și 
intrările în registre, care fermieri nu sunt 
considerați fermieri veritabili. Nu ar trebui 
să se excludă sprijinirea fermierilor care 
desfășoară mai multe activități, mai exact a 
fermierilor care desfășoară activități 
agricole, dar sunt implicați totodată în 
activități în afara propriilor ferme, 
deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale. Definiția-
cadru trebuie, în orice caz, să contribuie 
la menținerea modelului de agricultură 
familială existent în Uniunea Europeană 
și să se bazeze pe o activitate agricolă 
identificată în mod clar în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) litera (a).

Or. en

Justificare

Elementele comune ale PAC ca definiții ar trebui să fie stabilite și definite la nivelul UE, însă 
cu suficientă flexibilitate pentru a fi ajustate exact la nivelul statelor membre.

Amendamentul 517
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
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Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui 
să fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru,
statele membre ar trebui să definească, în 
propriile planuri strategice PAC, în funcție 
de condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, statele membre pot să 
definească, în propriile planuri strategice 
PAC, în funcție de condiții precum evaluări 
ale veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății și 
intrările în registre, care fermieri nu sunt 
considerați fermieri veritabili. De 
asemenea, o astfel de definiție nu trebuie să 
excludă sprijinirea fermierilor care 
desfășoară mai multe activități, mai exact a 
fermierilor care desfășoară activități 
agricole, dar sunt implicați totodată în 
activități în afara propriilor ferme, 
deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. en

Amendamentul 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui 
să fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, statele membre pot să 
definească, în propriile planuri strategice 
PAC, în funcție de condiții precum evaluări 
ale veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății și 
intrările în registre, care fermieri nu sunt 
considerați fermieri veritabili. De 
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esențiale. Pornind de la acest cadru,
statele membre ar trebui să definească, în 
propriile planuri strategice PAC, în funcție 
de condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

asemenea, o astfel de definiție nu trebuie să 
excludă sprijinirea fermierilor care 
desfășoară mai multe activități, mai exact a 
fermierilor care desfășoară activități 
agricole, dar sunt implicați totodată în 
activități în afara propriilor ferme, 
deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. en

Amendamentul 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, în 
vederea evitării tendințelor periculoase de 
acaparare a terenurilor în scopuri 
speculative, statele membre ar trebui să 
definească, în propriile planuri strategice 
PAC, în funcție de condiții precum evaluări 
ale veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății și 
intrările în registre, care fermieri nu sunt 
considerați fermieri veritabili și să se 
asigure că fermierii veritabili sunt 
beneficiarii efectivi ai sprijinului prin 
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implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

CAP. De asemenea, o astfel de definiție nu 
trebuie să excludă sprijinirea fermierilor 
care desfășoară mai multe activități, mai 
exact a fermierilor care desfășoară 
activități agricole, dar sunt implicați 
totodată în activități în afara propriilor 
ferme, deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. ro

Amendamentul 520
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în 
propriile planuri strategice PAC, în funcție 
de condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar putea să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale. Această 
definiție cadru trebuie, în orice caz, să 
ajute la menținerea modelului fermelor 
familiale care există în Uniunea 
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Europeana și trebuie bazate pe activități 
agricole credibile.

Or. ro

Amendamentul 521
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii care 
desfășoară activitate agricolă în zonele 
agricole din exploatațiile lor. Pentru a se 
asigura o abordare comună la nivelul 
Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului” 
care să conțină elementele esențiale și o 
definiție clară a „fermierului” în scopul 
stabilirii eligibilității pentru sprijin. 
Pornind de la acest cadru, statele membre 
ar trebui să definească, în propriile planuri 
strategice PAC, care fermieri sunt eligibili 
pentru sprijin; deoarece orientarea 
politică din dezvoltarea rurală a încurajat 
fermierii să își diversifice activitățile 
dincolo de poarta fermei, acest lucru nu 
ar trebui să excludă sprijinirea fermierilor 
care desfășoară mai multe activități, mai 
exact a fermierilor care desfășoară 
activități agricole, dar sunt implicați 
totodată în activități în afara propriilor 
ferme, deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. en
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Justificare

Definiția fermierului ar trebui să fie prevăzută la nivelul UE în scopul stabilirii eligibilității 
pentru plăți în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile. Utilizarea 
termenului „fermier” nu ar trebui să fie descrisă în termeni care să pună la îndoială 
legitimitatea acestora. Eliminarea termenului „veritabil” se va aplica pentru întregul text.

Amendamentul 522
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de una 
sau de mai multe condiții precum evaluări 
ale veniturilor, vârsta fermierului în 
raport cu dispozițiile naționale privind 
vârsta legală de pensionare, forța de 
muncă ocupată în fermă, obiectul de 
activitate al societății și/sau intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. fr
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Amendamentul 523
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui
să fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, 
statele membre ar trebui să definească, în 
propriile planuri strategice PAC, în funcție 
de condiții precum evaluări ale 
veniturilor, forța de muncă ocupată în 
fermă, obiectul de activitate al societății și 
intrările în registre, care fermieri nu sunt 
considerați fermieri veritabili. De 
asemenea, o astfel de definiție nu trebuie să 
excludă sprijinirea fermierilor care 
desfășoară mai multe activități, mai exact a 
fermierilor care desfășoară activități 
agricole, dar sunt implicați totodată în 
activități în afara propriilor ferme, 
deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit trebuie să 
fie direcționat spre fermierii eligibili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, o definiție-cadru 
a „fermierului eligibil” care să stabilească 
criterii ample ar permite statelor membre 
să definească, în propriile planuri strategice 
PAC, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri eligibili pe baza criteriilor 
stabilite. De asemenea, o astfel de definiție 
nu trebuie să excludă sprijinirea fermierilor 
care desfășoară mai multe activități, mai 
exact a fermierilor care desfășoară 
activități agricole, dar sunt implicați 
totodată în activități în afara propriilor 
ferme, deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. en

Amendamentul 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie 
și mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui 
să fie direcționat spre fermierii veritabili. 

(9) Pentru a spori relevanța PAC, 
sprijinul pentru venit ar trebui să fie 
direcționat spre fermierii veritabili. Pentru 
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Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

a se asigura o abordare comună la nivelul 
Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
timpul de lucru în fermă, obiectul de 
activitate al societății și intrările în registre, 
care fermieri nu sunt considerați fermieri 
veritabili. De asemenea, o astfel de 
definiție nu trebuie să excludă sprijinirea 
fermierilor care desfășoară mai multe 
activități, mai exact a fermierilor care 
desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. es

Amendamentul 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în
registre, care fermieri nu sunt considerați 

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermieri. Pentru a se 
asigura o abordare comună la nivelul 
Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului” 
care să conțină elementele esențiale. 
Pornind de la acest cadru, statele membre 
ar trebui să definească, în propriile planuri 
strategice PAC, în funcție de condiții 
precum evaluări ale veniturilor, forța de 
muncă ocupată în fermă, obiectul de 
activitate al societății și intrările în registre, 
care fermieri nu sunt considerați fermieri 
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fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

veritabili. De asemenea, o astfel de 
definiție nu trebuie să excludă sprijinirea 
fermierilor care desfășoară mai multe 
activități, mai exact a fermierilor care 
desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. de

Amendamentul 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă și intrările 
în registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. en
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Amendamentul 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole, dar sunt 
implicați totodată în activități în afara 
propriilor ferme, deoarece multiplele lor 
activități consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

(9) Pentru ca performanța PAC să fie și 
mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să 
fie direcționat spre fermierii veritabili. 
Pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul Uniunii în privința unei astfel de 
direcționări a sprijinului, ar trebui 
prevăzută o definiție-cadru a „fermierului 
veritabil” care să conțină elementele 
esențiale. Pornind de la acest cadru, statele 
membre ar trebui să definească, în propriile 
planuri strategice PAC, în funcție de 
condiții precum evaluări ale veniturilor, 
forța de muncă ocupată în fermă, obiectul 
de activitate al societății și intrările în 
registre, care fermieri nu sunt considerați 
fermieri veritabili. De asemenea, o astfel 
de definiție nu trebuie să excludă 
sprijinirea fermierilor care desfășoară mai 
multe activități, mai exact a fermierilor 
care desfășoară activități agricole și care 
contribuie la sustenabilitatea sectorului 
agricol, deoarece multiplele lor activități 
consolidează adesea structura 
socioeconomică a zonelor rurale.

Or. it

Amendamentul 528
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a lua în considerare 
situația unei persoane juridice sau a unui 



AM\1167703RO.docx 65/193 PE629.664v01-00

RO

grup de persoane fizice sau juridice, 
atunci când legislația națională acordă 
membrilor individuali drepturi și obligații 
comparabile cu cele ale fermierilor 
individuali care au statutul de șef al 
exploatației, în special în ceea ce privește 
statutul lor economic, social și fiscal, cu 
condiția să fi contribuit la consolidarea 
structurilor agricole ale persoanelor 
juridice sau ale grupurilor în cauză, 
trebuie să li se permită statelor membre să 
acorde sprijin, sub formă de plăți directe, 
sprijin în cadrul intervențiilor sectoriale și 
al intervențiilor pentru dezvoltarea rurală, 
unei persoane juridice sau unui grup de 
persoane fizice sau juridice care se 
încadrează în definiția „fermierului 
veritabil” și care respectă drepturile și 
obligațiile inerente fermierului individual 
care are calitatea de șef al exploatației, în 
special în ceea ce privește statutul său 
economic, social și fiscal. Grupul percepe 
în nume propriu valoarea cumulată a 
ajutorului pentru fiecare fermier membru 
în parte, cu condiția să poată demonstra 
că fiecare asociat contribuie la 
consolidarea societății.

Or. fr

Amendamentul 529
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) PAC trebuie să adopte o abordare 
integratoare a egalității de gen, având în 
vedere că femeile din zonele rurale se 
confruntă cu provocări deosebite și, 
uneori, cu discriminare multiplă în ceea 
ce privește educația, formarea 
profesională, ocuparea forței de muncă și 
accesul la protecție socială. Între timp, 
dimensiunea fermelor exploatate de femei 
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tinde să fie semnificativ mai mică, iar 
contribuția femeilor la forța de muncă, în 
calitate de soții de fermieri, nu este 
calculată întotdeauna, așadar acestea nu 
au niciun venit independent iar accesul 
lor la protecție socială nu poate fi 
asigurat, ceea ce conduce la diferențe de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparități de gen în ceea ce privește 
pensiile în zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 530
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În plus, pentru persoanele juridice 
sau grupurile formate din persoane fizice 
sau juridice, statele membre pot defini 
pragurile sau plafoanele adecvate care 
trebuie aplicate sprijinului sau 
intervențiilor stabilite în cadrul planurilor 
strategice ale statelor membre. Astfel, în 
vederea consolidării structurilor fermelor 
prin promovarea înființării persoanelor 
juridice sau a grupurilor în cauză, aceste 
norme specifice pot fi aplicate în cazul în 
care legislația națională prevede, pentru 
membrii individuali, drepturi și obligații 
comparabile cu cele ale fermierului 
individual care este șeful fermei.

Or. en

Amendamentul 531
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Statele membre urmăresc 
promovarea egalității de gen în zonele 
rurale și, la dezvoltarea planului strategic, 
trebuie să țină seama de vulnerabilitățile 
femeilor. Planul strategic este dezvoltat, 
pus în aplicare, monitorizat și evaluat 
luând în considerare dimensiunea de gen. 
În această privință, statele membre 
asigură accesul femeilor fermier la 
serviciile de consiliere agricolă și 
încurajează femeile să participe la 
comitetul de monitorizare a PAC. De 
asemenea, statele membre își consolidează 
capacitatea în ceea ce privește integrarea 
dimensiunii de gen în buget și colectarea 
de date defalcate pe gen.

Or. en

Amendamentul 532
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele 
esențiale.

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, care este de o importanță 
crucială, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele ample
esențiale și care nu trebuie să fie 
restrictivă, pentru a facilita debutul noilor 
fermieri și pentru a reflecta realitățile de 
pe teren din statele membre

Or. en
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Justificare

Schemele de sprijin anterioare privind acest subiect au fost prea restrictive și au determinat 
excluderea tinerilor fermieri de la sprijin.

Amendamentul 533
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele
esențiale.

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele
comune, în conformitate cu Regulamentul 
nr. 2016/0282B

Or. en

Amendamentul 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele 
esențiale.

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, ar trebui stabilită la nivelul 
statelor membre o definiție adaptată la 
specificul acestora, privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele 
esențiale.

Or. ro
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Amendamentul 535
Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele 
esențiale.

(10) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți directe 
și intervențiile de tip dezvoltare rurală 
atunci când obiectivul vizat este reînnoirea 
generațională, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele 
comune.

Or. hr

Amendamentul 536
Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a se asigura consecvența 
între intervențiile sub formă de plăți 
directe și intervențiile de tip dezvoltare 
rurală atunci când obiectivul vizat este 
facilitarea dezvoltării întreprinderilor din 
zonele rurale, ar trebui stabilită la nivelul 
Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul 
fermier” care să conțină elementele 
comune.

Or. hr

Justificare

Este necesar să se facă o distincție mai clară între tinerii fermierii și noii fermieri în cadrul 
regulamentului, care să includă tipuri specifice de intervenții pentru fiecare grup și o 
diviziune a pachetelor financiare.

Amendamentul 537
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Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) PAC trebuie să țină seama de 
principiul egalității între femei și bărbați 
pe teritoriul Uniunii Europene, punând 
un accent deosebit pe promovarea 
participării femeilor la dezvoltarea 
socioeconomică a zonelor rurale.
Prezentul regulament ar trebui să ajute la 
asigurarea unei mai mari vizibilități, 
aprecieri și conștientizări a activității 
femeilor în cadrul obiectivelor specifice pe 
care statele membre le vor propune în 
planurile lor strategice.

Or. hr

Amendamentul 538
Manolis Kefalogiannis

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, 

(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, 
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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.

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.
Ar trebui ca PAC să țină seama, în mod 
expres, de politica Uniunii Europene în 
materie de egalitate, acordând o atenție 
deosebită necesității de a încuraja 
participarea femeilor la dezvoltarea 
structurii socioeconomice a zonelor 
rurale. Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o mai mare vizibilitate a 
activității femeilor, fiind necesar, prin 
urmare, să țină seama de acestea în 
cadrul obiectivelor specifice pe care 
statele membre le vor include în planurile 
lor strategice.

Or. en

Amendamentul 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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 și angajamentelor 
internaționale, 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. Pentru a stabili un 
echilibru între dimensiunile dezvoltării 
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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.

durabile, statele membre ar trebui să fie 
obligate să adopte măsuri pentru 
realizarea simultană a tuturor obiectivelor 
specifice. Aceste obiective specifice ar 
trebui 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, 
biodiversitatea sălbatică și 
agrobiodiversitatea, protecția apelor, 
sănătatea publică, ocuparea forței de 
muncă, energia din surse regenerabile, 
bunăstarea animalelor și mediul.

Or. en

Justificare

Obiectivele trebuie să fie tratate în mod egal, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să li se 
permită statelor membre să ignore sau să declaseze unul sau mai multe obiective care au fost 
definite la nivelul UE. Deși opțiunile politice vor implica uneori compromisuri între obiective, 
strategia globală trebuie să abordeze simultan toate obiectivele.

Amendamentul 540
Daniel Buda

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 

(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 
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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.

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.
Comisia se asigură că statele membre nu 
adaugă condiționalități suplimentare față 
de prevederile prezentului regulament 
care să împovăreze activitatea fermierilor.

Or. ro

Amendamentul 541
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy

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), protejând în același timp 
caracterul comun al acesteia, 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 teritoriale 
echilibrate, care este durabilă din punctul 
de vedere al mediului, potrivit evaluării 
impactului, ci și să transpună obiectivele 
generale ale PAC în priorități mai concrete 
și să țină seama de legislația relevantă a 
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Uniunii, în special în ceea ce privește 
clima, energia și mediul.

Or. en

Justificare

PAC ar trebui să rămână „comună” la nivelul UE, sprijinind în același timp toate domeniile.

Amendamentul 542
Beata Gosiewska

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” pentru ca Uniunea să creeze 
o viziune durabilă și pe termen lung 
asupra dezvoltării 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. 

Or. pl
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Amendamentul 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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” pentru ca Uniunea să creeze 
o viziune durabilă și pe termen lung 
asupra dezvoltării 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.

Or. pl

Amendamentul 544
Matt Carthy

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 

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
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(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.

(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. Pentru a stabili un 
echilibru între dimensiunile dezvoltării 
durabile, statele membre ar trebui să 
adopte măsuri pentru realizarea tuturor 
obiectivelor, potrivit evaluării impactului.
Aceste obiective specifice ar trebui 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.

Or. en

Amendamentul 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

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 

(11) Pentru a îndeplini obiectivele 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 
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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.

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 în domeniul 
economic, ecologic și social, punând un 
accent special pe zonele care se confruntă 
cu fenomenul depopulării, și să țină seama 
de legislația relevantă a Uniunii.

Or. es

Amendamentul 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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 presupună adoptarea 
unor măsuri privind dezvoltarea durabilă, 
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 și mediul.

Or. en
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Amendamentul 547
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Politica agricolă comună ar trebui 
să ia în considerare amenințările la 
adresa dezvoltării durabile a agriculturii, 
precum și faptul că:

- ferme mai puține, dar mai mari: în 2013, 
au existat 10,8 milioane de ferme (o 
scădere de 22 % în comparație cu 2007), 
în timp ce dimensiunea medie a crescut de 
la 12,6 ha la 16,1 ha;

- o scădere cu 25 % a forței de muncă în 
agricultură (de la 12,8 milioane în 
echivalent cu normă întreagă în 2005 la 
9,5 milioane în 2017);

- din 2010, UE este un exportator net de 
produse alimentare, cu un excedent 
comercial de 20,5 miliarde de euro în 
2017, rezultând în principal din produse 
alimentare procesate și băuturi; - UE este 
un importator net de produse agricole 
neprocesate;

- o fermă medie asigură locuri de muncă 
pentru mai puțin de un lucrător cu normă 
întreagă;

- deși performanțele diferitelor sectoare 
variază în mod considerabil, a avut loc o 
creștere semnificativă a veniturilor din 
agricultură pe lucrător cu normă 
întreagă;

- o îmbătrânire a populației agricole și o 
scădere a numărului de tineri fermieri: 
pentru fiecare 100 de administratori de 
ferme în vârstă de peste 55 de ani, 
numărul de administratori de ferme cu 
vârsta sub 35 de ani a scăzut de la 14 în 
2010 la 11 în 2013;
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Or. en

Amendamentul 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Politica agricolă comună ar trebui 
să ia în considerare amenințările la 
adresa dezvoltării durabile a agriculturii, 
precum și faptul că:

- ferme mai puține, dar mai mari: în 2013, 
au existat 10,8 milioane de ferme (o 
scădere de 22 % în comparație cu 2007), 
în timp ce dimensiunea medie a crescut de 
la 12,6 ha la 16,1 ha;

- o scădere cu 25 % a forței de muncă în 
agricultură (de la 12,8 milioane în 
echivalent cu normă întreagă în 2005 la 
9,5 milioane în 2017);

- din 2010, UE este un exportator net de 
produse alimentare, cu un excedent 
comercial de 20,5 miliarde de euro în 
2017, rezultând în principal din produse 
alimentare procesate și băuturi; - UE este 
un importator net de produse agricole 
neprocesate;

- o fermă medie asigură locuri de muncă 
pentru mai puțin de un lucrător cu normă 
întreagă;

- deși performanțele diferitelor sectoare 
variază în mod considerabil, a avut loc o 
creștere semnificativă a veniturilor din 
agricultură pe lucrător cu normă 
întreagă;

- o îmbătrânire a populației agricole și o 
scădere a numărului de tineri fermieri: 
pentru fiecare 100 de administratori de 
ferme în vârstă de peste 55 de ani, 
numărul de administratori de ferme cu 
vârsta sub 35 de ani a scăzut de la 14 în 
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2010 la 11 în 2013;

Or. en

Amendamentul 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Fiind cel mai mare exportator și 
importator de produse agroalimentare din 
lume, PAC are o influență considerabilă 
asupra piețelor agricole internaționale, 
ceea ce ar putea afecta capacitățile de 
producție agricolă și modelele de consum 
de produse alimentare din țările terțe, 
mijloacele de subzistență ale micilor 
agricultori și reziliența comunităților 
rurale și a ecosistemelor. PAC ține seama 
de obiectivele de cooperare pentru 
dezvoltare ale Uniunii, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 208 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), care stabilește principiul 
coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării (CPD), și de dreptul la 
dezvoltare, stabilit în Declarația privind 
dreptul la dezvoltare.1a Măsurile adoptate 
în temeiul prezentului regulament nu ar 
trebui să pericliteze capacitatea de 
producție și de prelucrare a alimentelor și 
securitatea alimentară pe termen lung a 
țărilor în curs de dezvoltare, în special a 
țărilor cel mai puțin dezvoltate, și ar 
trebui să respecte principiul de „a nu face 
rău”, precum și obligațiile internaționale 
din domeniul dezvoltării, al drepturilor 
omului, al climei și al mediului.

_________________

1a Adoptată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite prin 
Rezoluția 41/128 din 4 decembrie 1986.



AM\1167703RO.docx 81/193 PE629.664v01-00

RO

Or. en

Justificare

Dimensiunea externă a PAC a fost recunoscută de Comisie în comunicarea sa privind viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii COM (2017) 713. Viitoarea PAC ar trebui să țină 
seama de obiectivele de dezvoltare, aplicând principiul coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării (articolul 208 din TFUE). De asemenea, PAC ar trebui să fie aliniată cu 
obligațiile UE în cadrul Agendei globale privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cu ODD, și cu 
Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Amendamentul 550
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Ar trebui ca PAC să țină seama, în 
mod expres, de politica Uniunii Europene 
în materie de egalitate, acordând o atenție 
deosebită necesității de a încuraja 
participarea femeilor la dezvoltarea 
structurii socioeconomice a zonelor 
rurale. Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la recunoașterea muncii 
femeilor, fiind necesar, prin urmare, să 
țină seama de acestea în cadrul 
obiectivelor specifice pe care statele 
membre le vor include în planurile lor 
strategice.

Or. es

Amendamentul 551
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Egalitatea de gen reprezintă un 
obiectiv central al UE și al statelor sale 
membre și ar trebui să fie introdusă în 
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PAC și în planurile strategice ale statelor 
membre într-un mod care să promoveze 
dezvoltarea rurală și condițiile 
socioeconomice ale femeilor care locuiesc 
acolo;

Or. en

Amendamentul 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai rezilientă și mai 
sustenabilă trebuie să fie deschisă față de 
cercetare și inovare, pentru a reflecta 
caracterul multifuncțional al sistemelor 
agricole, silvopastorale și alimentare ale 
Uniunii, investind în dezvoltarea 
tehnologică și în digitalizare, precum și 
îmbunătățind accesul la cunoștințe 
imparțiale, temeinice, relevante și noi. 
Dezvoltarea tehnologică bazată pe 
digitalizarea și robotizarea exploatațiilor 
care presupun investiții mari și pierderea 
controlului asupra fermei poate implica 
dispariția mai multor exploatații și 
deșertificarea mediului rural.

Or. es

Amendamentul 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
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fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi și promovând schimbul de 
cunoștințe și de expertiză ale fermierilor 
existenți între fermieri, inclusiv bunele 
practici pentru stimularea competitivității 
și consolidarea performanțelor în vederea 
realizării obiectivelor de mediu și climă.

Or. en

Amendamentul 554
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi, ținând seama în special de fermieri, 
prin promovarea accesului acestora la 
formare, a schimbului de cunoștințe între 
fermieri și a cercetării participative.

Or. es

Amendamentul 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Propunere de regulament



PE629.664v01-00 84/193 AM\1167703RO.docx

RO

Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai rezistentă și mai 
sustenabilă trebuie să fie deschisă față de 
cercetare și inovare, pentru a reflecta 
caracterul multifuncțional al sistemelor 
agricole, forestiere și alimentare ale 
Uniunii, investind în dezvoltarea 
tehnologică, în digitalizare și în practicile 
agroecologice, precum și îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi și posibilitățile de schimb 
între fermieri în beneficiul comunităților 
rurale, precum și al sectorului agricol.

Or. en

Amendamentul 556
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi. În plus, aceasta trebuie să abordeze 
integrarea perspectivei de gen luând în 
considerare toate aspectele activităților 
femeilor din agricultură și din zonele 
rurale.

Or. en
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Justificare

Femeile ar trebui să fie sprijinite în mod adecvat pentru activitatea pe care o desfășoară în 
domeniul agriculturii și pentru contribuțiile pe care le au, într-un mod care să consolideze 
egalitatea de gen.

Amendamentul 557
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi. În plus, aceasta trebuie să abordeze 
problema genului luând în considerare 
toate aspectele activităților femeilor din 
agricultură și din zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 558
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în mod 
adecvat în dezvoltarea tehnologică și în 
digitalizare, luând în considerare folosirea 
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cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

relativ redusă a tehnologiei în 
agricultură, precum și îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi.

Or. ro

Amendamentul 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în mod 
adecvat în dezvoltarea tehnologică și în 
digitalizare, având în vedere asimilarea 
relativ slabă a noilor tehnologii în 
agricultură, precum și îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi.

Or. en

Amendamentul 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
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precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi ce are ca scop investiții în 
tehnologie și digitalizarea spațiului rural.

Or. ro

Amendamentul 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a contribui la îmbunătățirea 
tehnicilor de producție, pentru a crește 
productivitatea factorilor și pentru a 
reflecta caracterul multifuncțional al 
sistemelor agricole, forestiere și alimentare 
ale Uniunii, investind în dezvoltarea 
tehnologică, precum și îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi.

Or. it

Justificare

Obiectivele alocate PAC 2021-2027 sunt puternic orientate către sustenabilitate, către acțiuni 
considerate ecologice și către combaterea schimbărilor climatice.

Acestea trebuie aliniate la obiectivele articolului 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), urmărind, de asemenea, îmbunătățirea productivității factorilor de 
producție.

Mai mult, digitalizarea nu este singurul motiv pentru care se investește în dezvoltarea 
tehnologică; acest aspect trebuie extins.

Amendamentul 562
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
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Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere, inclusiv
agroforestiere și alimentare ale Uniunii, 
investind în dezvoltarea tehnologică și în 
digitalizare, precum și îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi.

Or. en

Amendamentul 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare și al „satelor inteligente” ale 
Uniunii, investind în dezvoltarea 
tehnologică și în digitalizare, precum și 
îmbunătățind accesul la cunoștințe 
imparțiale, temeinice, relevante și noi.

Or. en

Amendamentul 564
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, agroforestiere, 
forestiere și alimentare ale Uniunii, 
investind în dezvoltarea tehnologică și în 
digitalizare, precum și îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi.

Or. en

Amendamentul 565
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, agroforestiere, 
forestiere și alimentare ale Uniunii, 
investind în dezvoltarea tehnologică și în 
digitalizare, precum și îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi.

Or. en

Justificare

Sistemele agroforestiere aduc numeroase beneficii pentru agricultură și sistemele alimentare.

Amendamentul 566
Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, horticole, forestiere 
și alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

Or. en

Amendamentul 567
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și îmbunătățind accesul la 
cunoștințe imparțiale, temeinice, relevante 
și noi.

(12) O PAC mai inteligentă, 
modernizată și mai sustenabilă trebuie să 
fie deschisă față de cercetare și inovare, 
pentru a reflecta caracterul multifuncțional 
al sistemelor agricole, forestiere și 
alimentare ale Uniunii, investind în 
dezvoltarea tehnologică și în digitalizare, 
precum și asigurând sau îmbunătățind 
accesul la cunoștințe imparțiale, temeinice, 
relevante și noi.

Or. en

Amendamentul 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vreme ce, potrivit modelului de (13) În vreme ce, potrivit modelului de 
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performanță al PAC, Uniunea ar trebui să 
stabilească obiectivele Uniunii și să 
definească tipurile de intervenții, precum și 
cerințele de bază aplicabile statelor 
membre, acestea din urmă ar trebui să 
dețină competența de a transpune acel 
cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin 
aplicabile beneficiarilor. În acest context, 
statele membre ar trebui să acționeze în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale și cu principiile generale 
ale dreptului Uniunii și să se asigure că, 
într-adevăr, cadrul juridic pentru acordarea 
sprijinului din partea Uniunii către 
beneficiari se bazează pe planurile 
strategice PAC ale statelor membre și este 
în conformitate cu principiile și cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și în 
[Regulamentul orizontal].

performanță al PAC, Uniunea ar trebui să 
stabilească obiectivele Uniunii și să 
definească tipurile de intervenții, precum și 
cerințele de bază aplicabile statelor 
membre, acestea din urmă ar trebui să 
dețină competența de a transpune acel 
cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin 
aplicabile beneficiarilor. În acest context, 
statele membre ar trebui să asigure că, într-
adevăr, cadrul juridic pentru acordarea 
sprijinului din partea Uniunii către 
beneficiari se bazează pe planurile 
strategice PAC ale statelor membre și este 
în conformitate cu principiile și cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și în 
[Regulamentul orizontal].

Or. fr

Amendamentul 569
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În cadrul implementării planurilor 
strategice PAC ar trebui să se țină seama 
de principiile transversale prevăzute la 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 
TFUE, inclusiv principiile subsidiarității 
și proporționalității prevăzute la 
articolul 5 din TUE. Statele membre și 
Comisia ar trebui să respecte, de 
asemenea, obligațiile Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și să 
asigure accesibilitatea în conformitate cu 
articolul 9 din această Convenție și în 
conformitate cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate 
aplicabile produselor și serviciilor. Statele 
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membre și Comisia ar trebui să vizeze 
eliminarea inegalităților, promovarea 
egalității dintre bărbați și femei și 
integrarea perspectivei de gen, precum și 
combaterea discriminării pe criterii de 
sex, origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Fondurile nu ar trebui să 
sprijine acțiuni care contribuie la orice 
formă de segregare, discriminare sau 
excluziune. Obiectivele fondurilor ar 
trebui să fie urmărite din perspectiva 
dezvoltării durabile și în conformitate cu 
obiectivul promovat prin Convenția de la 
Aarhus și de către Uniune de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității 
mediului și de combatere a schimbărilor 
climatice, în conformitate cu articolul 11 
și cu articolul 191 alineatul (1) din 
TFUE, aplicând în același timp principiul 
„poluatorul plătește”.

Or. lt

Amendamentul 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În contextul implementării 
planurilor strategice PAC ar trebui să fie 
respectate principiile orizontale prevăzute 
la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană („TUE”) și la 
articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile 
subsidiarității și proporționalității 
prevăzute la articolul 5 din TUE. Statele 
membre și Comisia ar trebui să 
urmărească eliminarea inegalităților, 
promovarea egalității dintre bărbați și 
femei și integrarea perspectivei de gen, 
precum și combaterea discriminării pe 
criterii de sex, origine rasială sau etnică, 
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religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală. Fondurile nu ar 
trebui să sprijine acțiuni care contribuie 
la orice formă de segregare, discriminare 
sau excluziune. Obiectivele fondurilor ar 
trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării 
durabile și în conformitate cu Convenția 
de la Aarhus și cu promovarea de către 
Uniune a obiectivului de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității 
mediului și de combatere a schimbărilor 
climatice, în conformitate cu articolul 11 
și cu articolul 191 alineatul (1) din 
TFUE, aplicând în același timp principiul 
„poluatorul plătește”.

Or. en

Amendamentul 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Obiectivele planurilor strategice 
PAC ar trebui urmărite în cadrul 
obiectivelor prevăzute în Pilonul 
european al drepturilor sociale. Pentru a 
asigura un viitor mai bun și mai 
sustenabil pentru toți, este necesar ca 
sprijinul să vizeze Agenda 2030 a 
Organizației Națiunilor Unite, care este 
cuprinzătoare și are un caracter juridic 
obligatoriu, precum și să contribuie la 
ODD și la atingerea valorilor-țintă din 
cadrul acestora până în 2030. Statele 
membre ar trebui să asigure consecvența, 
coerența și sinergiile cu Pilonul european 
al drepturilor sociale și cu ODD, ținând 
cont de provocările locale.

Or. en
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Amendamentul 572
Nuno Melo

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 
modern, competitiv și rezilient, plățile 
directe constituie în continuare o parte 
esențială a garantării unui sprijin acordat 
fermierilor pentru un venit echitabil. 
Deoarece se preconizează că acest venit 
va scădea în viitor, rolul plăților directe va 
fi cu atât mai important și, așadar, este 
necesar să se asigure un sprijin solid în 
cadrul viitoarei PAC în această privință. 
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.

Or. en

Amendamentul 573
Annie Schreijer-Pierik

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. Ar trebui să se acorde 
atenție provocărilor și temelor sociale 
precum schimbările climatice, atât în ceea 
ce privește atenuarea acestora, cât și 
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adaptarea la acestea, într-un mod care să 
avantajeze fermierii.

Or. en

Amendamentul 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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, cu un accent 
puternic pe plățile orientate pentru mediu, 
climă și bunăstarea animalelor, precum și 
pentru stimularea competitivității. 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.

Or. en

Amendamentul 575
Peter Jahr

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 

(14) Pentru ca sectorul agricol să fie 
inteligent și rezilient, plățile directe 
constituie în continuare o parte esențială a 
garantării unui sprijin acordat pentru un 
venit echitabil fermierilor și membrilor cu 
drepturi egale ai cooperativelor în calitate 
de fermieri, precum și lucrătorilor 
agricoli. De asemenea, investițiile în 
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pentru îmbunătățirea recompenselor de 
piață ale fermierilor.

restructurarea, modernizarea, inovarea și 
diversificarea fermelor și în adoptarea unor 
noi tehnologii sunt necesare pentru 
îmbunătățirea recompenselor de piață ale 
fermierilor.

Or. de

Amendamentul 576
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

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, care 
sunt credibile, echitabile și juste,
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, în 
consolidarea poziției fermierilor în lanțul 
alimentar și în adoptarea unor noi 
tehnologii sunt necesare pentru 
îmbunătățirea recompenselor de piață ale 
fermierilor.

Or. en

Justificare

Plățile efectuate în cadrul PAC trebuie să fie echitabile și juste pentru a asigura continuarea 
sprijinului public.

Amendamentul 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 productivității 
factorilor și pentru creșterea valorii de 
piață a bunurilor și serviciilor.

Or. it

Justificare

Obiectivele alocate PAC 2021-2027 sunt puternic orientate către sustenabilitate, către acțiuni 
considerate ecologice și către combaterea schimbărilor climatice.

Acestea trebuie aliniate la obiectivele articolului 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), urmărind, de asemenea, îmbunătățirea productivității factorilor de 
producție și creșterea valorii de piață a bunurilor și serviciilor.

Mai mult, digitalizarea nu este singurul motiv pentru care se investește în dezvoltarea 
tehnologică; acest aspect trebuie extins.

Amendamentul 578
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

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, 
având în vedere diferențele actuale în 
investiții, investițiile în restructurarea, 
modernizarea, inovarea și diversificarea 
fermelor și în adoptarea unor noi tehnologii 
sunt necesare pentru îmbunătățirea 
recompenselor de piață ale fermierilor.
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Or. ro

Amendamentul 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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, 
având în vedere decalajul actual în 
materie de investiții, investițiile în 
restructurarea, modernizarea, inovarea și 
diversificarea fermelor și în adoptarea unor 
noi tehnologii sunt necesare pentru 
îmbunătățirea recompenselor de piață ale 
fermierilor.

Or. en

Amendamentul 580
Norbert Erdős

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 
modern, digitalizat, competitiv 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.
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Or. en

Amendamentul 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

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 
durabil și rezilient, plățile directe 
constituie în continuare o parte a garantării 
unui sprijin acordat fermierilor pentru un 
venit echitabil. De asemenea, investițiile în 
modernizare, inovare și diversificare, în 
vederea îmbunătățirii rezilienței
fermierilor.

Or. en

Amendamentul 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 reconversia și diversificarea 
fermelor și în adoptarea unor noi tehnologii 
sunt necesare pentru îmbunătățirea 
recompenselor de piață ale fermierilor.

Or. ro
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Amendamentul 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

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 partea leului din 
bugete și, prin urmare, au un potențial de 
a contribui la veniturile fermelor. Pentru 
îmbunătățirea recompenselor de piață ale 
fermierilor sunt necesare o poziționare 
mai bună a fermierilor în lanțul de 
aprovizionare și consolidarea lanțurilor 
de aprovizionare scurte.

Or. en

Justificare

Plățile directe constituie cea mai mare parte a PAC, însă distribuirea neechitabilă a acestora 
nu asigură un „sprijin pentru un venit echitabil”. De asemenea, investițiile în restructurarea, 
modernizarea, inovarea și diversificarea fermelor și în noi tehnologii sunt principalele 
instrumente care contribuie la intensificarea agriculturii, precum și la excluziunea socială, 
ajutând doar o mică parte a fermierilor să fie competitivi. Pentru a îmbunătăți cu adevărat 
recompensele de piață ale fermierilor, trebuie să fie îmbunătățită poziția acestora în lanțul de 
aprovizionare.

Amendamentul 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, 

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

investițiile în restructurarea, inovarea și 
diversificarea fermelor și în adoptarea unor 
noi tehnologii sunt necesare pentru 
asigurarea unui nivel de trai decent al 
fermierilor.

Or. es

Amendamentul 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, ar 
trebui să se instituie un cadru robust care 
să asigure reglementarea piețelor și care 
să garanteze gestionarea adecvată a 
riscurilor sanitare și climatice.

Or. es

Amendamentul 586
Maria Gabriela Zoană
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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 le oferi 
fermierilor instrumente financiare adecvate 
pentru investiții și acces la capital 
circulant, formare profesională, transfer de 
cunoștințe și consiliere. Având în vedere 
disparitățile de gen, inclusiv decalajul 
digital dintre sexe, trebuie să fie introdusă 
o perspectivă de gen iar statele membre 
pot dezvolta subprograme în planul 
strategic pentru a sprijini femeile fermier 
să utilizeze instrumentele financiare și să 
își actualizeze cunoștințele și 
competențele.

Or. en

Amendamentul 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 15



AM\1167703RO.docx 103/193 PE629.664v01-00

RO

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 a PAC spre piața europeană, 
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 reglementeze piețele, să garanteze 
gestionarea adecvată a riscurilor pentru 
sănătate și climă și care să evite capcanele 
și problemele întâlnite în alte modele 
adoptate la nivel mondial. 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.

Or. en

Amendamentul 588
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

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 

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
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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.

piață, acordurile comerciale 
internaționale, 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 atenuarea  
și 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.

Or. en

Justificare

Acordurile comerciale internaționale pot pune produsele primare din UE într-o poziție 
dezavantajată.

Amendamentul 589
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
piața mondială, impactul schimbărilor
climatice și frecvența și gravitatea 
fenomenelor meteorologice extreme 
aferente, precum și crizele sanitare și 
fitosanitare pot genera riscuri legate de 
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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.

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 atenuarea și 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.

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiile eficienței bugetare, sprijinul trebuie să fie legat, în primul rând, 
de asigurarea atenuării riscurilor, deoarece impactul legat de climă va deveni tot mai 
frecvent. Volatilitatea este legată, de asemenea, de expunerea la piața mondială, de exemplu 
specula cu produse alimentare folosind mărfuri, creșterea protecționismului sau a barierelor 
motivate politic etc.

Amendamentul 590
Matt Carthy

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 

(15) Expunerea la piață, schimbările 
climatice și frecvența și gravitatea 
fenomenelor meteorologice extreme 
aferente, piețele de mărfuri agricole 
globalizate, acordurile de liber schimb și 
crizele sanitare și fitosanitare au generat 
episoade de volatilitate a prețurilor și 
presiuni 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 
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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.

robust care să garanteze gestionarea 
adecvată a riscurilor și protecția 
veniturilor fermelor. 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 
adecvate pentru a economisi venituri în 
anii buni pentru a face față anilor 
nefavorabili, investiții și acces la capital 
circulant, formare profesională, transfer de 
cunoștințe și consiliere.

Or. en

Amendamentul 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 – partea introductivă

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.

(16) Stimularea îngrijirii mediului, a 
conservării biodiversității și a diversității 
genetice în sistemul agricol, precum 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, silviculturii și 
dezvoltării rurale în Uniune. Așadar, 
structura PAC ar trebui să reflecte un nivel 
de ambiție ridicat în privința acestor 
obiective. Dat fiind modelul de 
performanță, acțiunile întreprinse pentru a 
evita noi schimbări climatice și degradări 
ale mediului provocate de sistemele 
agricole nesustenabile ar trebui să fie 
orientate spre rezultate, iar articolul 11 din 
TFUE ar trebui considerat, în acest scop, o 
obligație de rezultat. Deoarece multe zone 
din Uniune suferă din cauza unor 
probleme și dezavantaje structurale cum 
ar fi lipsa accesului la piețe și obținerea 
unei valori adăugate din ce în ce mai 
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reduse de către regiunile rurale, lipsa 
oportunităților de angajare atractive, lipsa 
unei educații, a unei formări și a unor 
servicii de informare care să răspundă 
provocărilor susmenționate, 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, promovând 
incluziunea socială, reînnoirea 
generațională și dezvoltarea de sate și 
întreprinderi reziliente 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, sistemele alimentare 
agro-ecologice, infrastructura 
descentralizată pentru procesarea și 
comercializarea produselor agricole, 
economia circulară și ecoturismul, pot 
oferi zonelor rurale o dezvoltare 
economică incluzivă și un bun potențial 
pentru locuri de muncă. În acest context, 
instrumentele financiare pot avea un rol 
crucial în asigurarea accesului la 
finanțare și în stimularea capacității de 
creștere a fermelor și întreprinderilor 
rurale. Există potențial pentru ocuparea 
forței de muncă în zonele rurale, inclusiv 
pentru resortisanții țărilor terțe cu drept 
de ședere legală, ceea ce ar promova 
integrarea lor socială și economică, în 
special în cadrul LEADER și al 
strategiilor de dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunității.

Or. en

Amendamentul 592
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Considerentul 16 – partea introductivă
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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.

(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, reflectând în 
același timp, în mod adecvat, sarcina mai 
mare și cerințele pentru producători. 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.

Or. en

Amendamentul 593
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 16 – partea introductivă

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.

(16) Sprijinirea și îmbunătățirea 
protecției 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.
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Or. en

Amendamentul 594
Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Considerentul 16 – partea introductivă

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.

(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, horticulturii 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.

Or. en

Amendamentul 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 16 – partea introductivă

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 

(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 în mod considerabil un nivel de 
ambiție mai ridicat în privința acestor 



PE629.664v01-00 110/193 AM\1167703RO.docx

RO

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.

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 este considerat, în acest scop, o 
obligație de rezultat.

Or. en

Amendamentul 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 16 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 „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 

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, prin promovarea incluziunii 
sociale și a reînnoirii generaționale 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, economia 
circulară și ecoturismul, pot îmbunătăți 
economia și ocuparea forței de muncă în 
zonele rurale. Există potențial pentru 
ocuparea forței de muncă în zonele rurale 
pentru resortisanții țărilor terțe.
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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. es

Amendamentul 597
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 „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 

Deoarece multe zone rurale 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 
de calitate și stimularea reînnoirii 
generaționale, 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 „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 
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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.

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.
În același timp, ar trebui să se ia act de 
faptul că numeroase zone rurale nu intră 
în domeniul de aplicare al instrumentelor 
disponibile în prezent, cum ar fi 
programele de dezvoltare rurală pentru 
perioada 2014-2020, din cauza 
diviziunilor administrative din statele 
membre, creând astfel un risc pentru 
adâncirea decalajelor dintre zonele rurale 
chiar în cadrul aceluiași stat membru.

Or. en

Amendamentul 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Deoarece multe zone rurale 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 
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generaționale și a dezvoltării de „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.

includerii unor noi fermieri, a unei mai 
mari participări a femeilor la economia 
rurală, a reînnoirii generaționale și a 
dezvoltării de „sate inteligente” în mediul 
rural al întregii Europe. În vederea 
stabilizării și a diversificării economiei 
rurale, sunt necesare, de asemenea, 
întreprinderi nou înființate și dezvoltarea, 
asigurarea și păstrarea unor întreprinderi 
neagricole, precum și furnizarea de 
servicii de bază pentru populația rurală. 
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

Amendamentul 599
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Deoarece multe zone rurale din Uniune 
suferă din cauza unor probleme structurale 
cum ar fi lipsa oportunităților de angajare 
atractive, lipsa de personal calificat și 
investițiile insuficiente în bandă largă și în
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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 
„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.

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 
sprijinului acordat tinerilor, a unei 
participări sporite a femeilor la economia 
rurală și a dezvoltării de „sate inteligente” 
în mediul rural al întregii Europe. În 
prezent, PAC contribuie la reducerea 
sărăciei și la crearea de locuri de muncă 
mai bune pentru fermieri la nivelul UE și 
ar trebui să facă acest lucru în continuare 
în viitor. 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

Justificare

Banda largă este elementul cheie care asigură zone rurale și ferme mai bine conectate și care 
creează locuri de muncă și creștere economică în zonele rurale. În prezent, la nivelul UE 
lipsește o strategie solidă și clară privind banda largă de înaltă performanță și digitalizarea 
pentru zonele rurale. De asemenea, ar trebui să fie subliniat impactul pozitiv al PAC în ceea 
ce privește reducerea sărăciei și contribuția la crearea de locuri de muncă.
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Amendamentul 600
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 „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.

Deoarece multe zone rurale din Uniune 
suferă din cauza unor probleme structurale 
cum ar fi lipsa oportunităților de angajare 
atractive, lipsa de personal calificat și 
investițiile insuficiente în bandă largă și 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 
sprijinului acordat tinerilor, a unei 
participări sporite a femeilor la economia 
rurală și a dezvoltării de „sate inteligente” 
în mediul rural al întregii Europe. În 
prezent, PAC contribuie la reducerea 
sărăciei și la crearea de locuri de muncă 
mai bune pentru fermieri la nivelul UE și 
ar trebui să facă acest lucru în continuare 
în viitor. 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 
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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

Amendamentul 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 „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 

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 „sate 
inteligente” în mediul rural al întregii 
Europe. Trebuie susținută, de asemenea, 
dezvoltarea, înființarea și asigurarea 
viabilității întreprinderilor neagricole în 
vederea stabilizării și diversificării 
economiei rurale. 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 
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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.

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. de

Amendamentul 602
Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 „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 

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, a unei incluziuni mai mari 
a femeilor în economia rurală și a 
dezvoltării de „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, în special 
energia din resturi vegetale, bioeconomia 
emergentă, economia circulară și 
ecoturismul, pot oferi zonelor rurale un bun 
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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.

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. hr

Amendamentul 603
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 „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, 

Deoarece multe zone rurale, în special 
zonele periferice, 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 „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 lanțurile scurte 
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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.

de aprovizionare, produsele alimentare 
inovatoare, 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

Amendamentul 604
Maria Gabriela Zoană

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 „sate 
inteligente” în mediul rural al întregii 
Europe. Astfel cum se indică în 

Deoarece multe zone rurale 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, în 
special în serviciile de îngrijire a copiilor 
și de îngrijire pe termen lung, 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 „sate 
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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.

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

Amendamentul 605
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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, în special în 
bandă largă de calitate 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 
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generaționale și a dezvoltării de „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.

promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii 
generaționale și a dezvoltării de „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. ro

Amendamentul 606
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Deoarece multe zone rurale 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 
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economice dorite de Comisie, prin 
promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii 
generaționale și a dezvoltării de „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.

creșterii economice dorite de Comisie, prin 
promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii 
generaționale și a dezvoltării de „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, conservând în 
același timp resursele naturale. 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

Amendamentul 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Deoarece multe zone rurale 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, în 
special în bandă largă de calitate, în
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, 
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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 „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.

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 „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

Amendamentul 608
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 16 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Deoarece multe zone rurale din Uniune 
suferă din cauza unor probleme structurale 
cum ar fi lipsa oportunităților de angajare 
atractive, lipsa de personal calificat și 
investițiile insuficiente în bandă largă și
conectivitate, infrastructuri și servicii 
esențiale, precum și din cauza exodului 
tinerilor, este fundamentală consolidarea 
structurii socioeconomice a zonelor 
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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 „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.

respective, în conformitate cu Declarația de 
la Cork 2.0, în special prin crearea de 
locuri de muncă și reînnoirea 
generațională, prin promovarea investițiilor 
publice, a incluziunii sociale, a reînnoirii 
generaționale și a dezvoltării de „sate 
inteligente” în mediul rural al întregii 
Europe. În prezent, PAC contribuie la 
reducerea sărăciei și la crearea de locuri 
de muncă mai bune pentru fermieri la 
nivelul UE și ar trebui să facă acest lucru 
în continuare. Noile lanțuri valorice rurale, 
cum ar fi energia din surse regenerabile, 
mișcările cooperatiste, bioeconomia 
emergentă, economia circulară și 
ecoturismul, pot oferi zonelor rurale un bun 
potențial pentru creștere și locuri de 
muncă. În acest context, finanțarea UE 
poate avea un rol crucial în asigurarea 
accesului la finanțare și în stimularea 
sustenabilității fermelor și întreprinderilor 
rurale. Există potențial pentru ocuparea 
forței de muncă în zonele rurale pentru
persoanele care vin din afara localității, 
ceea ce ar promova integrarea lor socială și 
economică, în special în cadrul strategiilor 
de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

Or. en

Amendamentul 609
Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru sustenabilitatea 
socioeconomică a zonelor rurale, Comisia 
Europeană verifică dacă statele membre 
asigură, în planul strategic PAC, o 
coerență între aplicarea Directivei 
2010/41/UE și abordarea pe termen lung 
privind utilizarea fondurilor pentru 
dezvoltare rurală.
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Or. en

Amendamentul 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

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 pentru 
Europa, care ar trebui înțeleasă ca 
însemnând acces permanent la alimente 
suficiente, sigure și hrănitoare și 
maximizarea producției de proteină 
vegetală din UE. 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 
reducerea deșeurilor alimentare și la 
sporirea bunăstării animalelor. PAC ar 
trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, cum ar fi lanțurile alimentare 
identificabile la nivel regional și să ajute
în același timp fermierii să-și ajusteze 
proactiv producția în funcție de semnalele 
de pe piață și de exigențele consumatorilor. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
este alocat sprijinul financiar pentru 
fermieri în ceea ce privește dobândirea 
unor noi competențe și achiziționarea 
echipamentelor necesare pentru tranziția 
producției acestora cu scopul de a 
răspunde cerințelor în schimbare ale 
consumatorilor și de a proteja mijloacele 
de subzistență din comunitățile rurale.

Or. en

Amendamentul 611
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Jørn Dohrmann

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 . În plus, finanțarea în cadrul 
PAC trebuie să fie legată de valorile 
adăugate sociale care răspund 
așteptărilor cetățenilor, în special celor 
legate de mediu, sustenabilitate și 
bunăstarea animalelor. 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.

Or. en

Amendamentul 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

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 

(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 
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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.

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, de exemplu, prin 
prevenirea ofertei excedentare în 
sectoarele caracterizate de o producție în 
exces, precum și de exigențele 
consumatorilor.

Or. it

Amendamentul 613
Paolo De Castro

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 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, de exemplu, prin prevenirea 
ofertei excedentare în sectoarele 
caracterizate de o producție în exces, 
precum și de exigențele consumatorilor.

Or. it
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Amendamentul 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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,
hrănitoare și la prețuri rezonabile și 
accesibile consumatorului larg. 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.

Or. ro

Amendamentul 615
Mairead McGuinness

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, 

(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, 
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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.

la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor. 
PAC ar trebui să promoveze în continuare 
producția durabilă cu caracteristici 
specifice și valoroase, cum ar fi sistemele
agricole cu înaltă valoare naturală, 
ajutând în același timp fermierii să-și 
ajusteze proactiv producția în funcție de 
semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 616
Othmar Karas

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 o 
producție de calitate și o diferențiere 
calitativă, 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.

Or. de

Justificare

Consolidarea fundamentală a creșterii producției de calitate și a diferențierii calitative 
constituie o abordare funcțională pentru viabilitatea activităților agricole, putând contribui, 
de asemenea, la competitivitate. Creșterea producției de calitate reprezintă un factor 
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important în materie de acceptare și succes, atât pentru consumatorii europeni, cât și pentru 
industria alimentară europeană, luând notă de articolul 6 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul 617
Nuno Melo

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, însă 
nu în detrimentul securității 
alimentare. 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.

Or. en

Amendamentul 618
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure și 
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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.

hrănitoare la prețuri accesibile. 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 
din punctul de vedere al mediului, 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.

Or. en

Justificare

Alimentele la prețuri accesibile sunt un aspect vital pentru consumator.

Amendamentul 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 suveranitatea 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.
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Or. fr

Amendamentul 620
Matt Carthy

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 exigențele consumatorilor și de mediu.

Or. en

Amendamentul 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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, 

(17) PAC trebuie să asigure în 
continuare securitatea alimentară în 
Europa, 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 
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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.

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.

Or. it

Amendamentul 622
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În conformitate cu angajamentul 
față de Agenda 2030 și Acordul de la 
Paris și cu concluziile evaluării 
internaționale a cunoștințelor, științei și 
tehnologiei agricole pentru dezvoltare, 
precum și cu recomandările raportorului 
special al ONU privind dreptul la hrană, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui 
să facă tranziția către un sistem alimentar 
și agricol european durabil. Calea pentru 
această tranziție ar trebui să se axeze pe 
promovarea unor practici agricole 
diversificate, durabile și reziliente, care să 
contribuie la protejarea și îmbunătățirea 
resurselor naturale, la consolidarea 
ecosistemelor și la adaptarea la 
schimbările climatice și la atenuarea 
acestora, prin adaptarea producției de 
animale la capacitățile de încărcare 
ecologică, prin reducerea la minimum a 
dependenței de factorii de producție 
nedurabili, inclusiv energiile fosile, și prin 
îmbunătățirea progresivă a biodiversității 
și a calității solului.
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Or. en

Amendamentul 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În plus, în cadrul angajamentului 
său față de mediu, PAC trebuie să 
promoveze gestionarea durabilă a apei, 
astfel cum prevăd obiectivele de dezvoltare 
durabilă, și să sprijine, în acest sens, 
gestionarea integrată a resurselor de apă, 
care să includă resursele convenționale 
(de exemplu, apa desalinizată), în cazul în 
care este necesară planificarea și 
conectarea pentru a asigura echilibrul 
adecvat între bazinele excedentare și cele 
deficitare, utilizarea noilor tehnologii 
pentru creșterea eficienței, reducerea 
costurilor și modernizarea sistemelor de 
gestionare, contribuind în ansamblu la 
combaterea fenomenului de deșertificare, 
a inundațiilor și a schimbărilor climatice.

Or. es

Amendamentul 624
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În vederea îndeplinirii 
angajamentelor UE în temeiul 
articolului 13 din TFUE și pentru a 
răspunde așteptărilor cetățenilor, 
creșterea păsărilor, a iepurilor și a altor 
animale în baterii va fi treptat eliminată 
și, începând cu 2027, complet interzisă.
Condițiile de creștere trebuie îmbunătățite 
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în general, în perspectiva abandonării 
agriculturii intensive și a dezvoltării 
agriculturii în aer liber. S-ar consolida 
astfel transparența fermelor, precum și a 
abatoarelor locale și mobile.

Or. de

Amendamentul 625
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Întrucât Planul de acțiune „O 
singură sănătate” (One Health) împotriva 
rezistenței la antimicrobiene consideră că 
vaccinarea reprezintă o intervenție de 
sănătate publică eficientă din punctul de 
vedere al costurilor pentru combaterea 
RAM, dar că costul relativ mare al 
diagnosticului, al alternativelor la 
antimicrobiene și al vaccinării în 
comparație cu antibioticele convenționale 
reprezintă un obstacol în calea ratei de 
vaccinare a animalelor;

Or. en

Amendamentul 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) UE ar trebui să contribuie la 
securitatea alimentară la nivel mondial 
prin coerența politicilor și prin sprijinirea 
eforturilor de reducere a dependenței 
țărilor în curs de dezvoltare de importurile 
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de alimente. PAC ar trebui să contribuie 
la consolidarea rezistenței țărilor în curs 
de dezvoltare la șocurile externe legate de 
volatilitatea prețurilor la produsele 
agricole de bază și la valorificarea 
potențialului micilor fermieri și al micilor 
întreprinderi agricole din țările în curs de 
dezvoltare, cu scopul de a spori și 
diversifica capacitățile de producție ale 
acestora pentru piețele agroalimentare 
interne și regionale.

Or. en

Amendamentul 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Fondurile disponibile pentru 
FEADR trebuie să fie suficiente în ceea 
ce privește importanța intervențiilor 
pentru dezvoltare rurală, în special cu 
privire la obiectivele de mediu și climatice 
mai ambițioase la care Uniunea 
Europeană s-a angajat în cadrul 
acordurilor internaționale și la care 
agricultura trebuie să își aducă 
contribuția.

Or. en

Amendamentul 628
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament ar trebui să (19) Prezentul regulament ar trebui să 
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prevadă norme care să se aplice sprijinului 
din partea Uniunii finanțat prin FEGA și 
prin FEADR și acordat sub forma unor 
tipuri de intervenții specificate într-un plan 
strategic PAC elaborat de fiecare stat 
membru și aprobat de Comisie. 

prevadă norme care să se aplice sprijinului 
din partea Uniunii finanțat prin FEGA și 
prin FEADR și acordat sub forma unor 
tipuri de intervenții specificate într-un plan 
strategic PAC elaborat de fiecare stat 
membru și aprobat de Comisie, cu o 
notificare către Parlamentul European și 
parlamentul național vizat, în etapa de 
adoptare și de o eventuală modificare 
ulterioară a planurilor strategice. 

Or. pl

Amendamentul 629
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Statele membre ar trebui să evite 
adăugarea unor norme care ar îngreuna 
utilizarea FEGA și FEADR pentru 
beneficiari.

Or. lt

Amendamentul 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 

eliminat
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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.

Or. fr

Amendamentul 631
Miguel Viegas

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 

eliminat
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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.

Or. pt

Amendamentul 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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.

eliminat

Or. it
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Justificare

Este inadecvat ca statele membre să își asume responsabilitatea pentru a se asigura că 
intervențiile planificate în planurile strategice PAC continuă să îndeplinească cerințele OCP, 
deoarece aceasta este o povară prea mare pentru sarcinile lor.

Dispozițiile prevăzute de prezentul regulament pentru astfel de intervenții sunt deja în 
conformitate cu cerințele „cutiei verzi” menționate la anexa 2 la Acordul OMC privind 
agricultura sau ale „cutiei albastre” menționate la articolul 6 alineatul (5).

Amendamentul 633
Maria Noichl

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite (ODD), îndeosebi a 
ODD 1 (eradicarea sărăciei) și ODD 2 
(eradicarea foametei și a asigurării 
coerenței politicilor în materie de 
dezvoltare (CPD) conform articolului 208 
din TFUE, PAC trebuie să promoveze 
exploatațiile agricole familiale din țările 
în curs de dezvoltare, pentru a asigura 
siguranța alimentară la nivel local și a 
contracara migrația populației rurale. În 
consecință, produsele agricole din UE nu 
ar trebui să fie exportate la prețuri 
inferioare costului de producție.

Or. de

Amendamentul 634
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 



AM\1167703RO.docx 141/193 PE629.664v01-00

RO

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 
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].

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, ar trebui să li se 
acorde beneficiarilor un nivel adecvat de 
sprijin pentru îndeplinirea acestor 
obligații și standarde. De asemenea, 
condiționalitatea vizează să ofere o 
contribuție pentru ca PAC să devină mai 
compatibilă cu așteptările societății, prin 
îmbunătățirea 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]. 
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Cu toate acestea, fermierii care participă 
în prezent la schema pentru micii fermieri 
conform Regulamentului (UE) 
nr. 1307/2013 ar trebui să fie scutiți de 
cerințele legate de condiționalitate. De 
asemenea, ar trebui să se recunoască ipso 
facto că fermierii din sectorul agriculturii 
ecologice respectă pe deplin normele 
privind condiționalitatea. Este 
responsabilitatea statelor membre să pună 
în aplicare GAEC (ca parte a 
condiționalității sporite) într-un mod care 
să respecte practicile agricole și astfel 
cum se recunoaște în analiza SWOT care 
face parte din elaborarea planurilor 
strategice PAC.

Or. en

Amendamentul 635
Matt Carthy

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 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea 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 
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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 
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].

„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 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. Statele membre asigură un nivel 
adecvat de sprijin pentru îndeplinirea 
acestor obligații și standarde. În ceea ce 
privește fermierii care nu îndeplinesc 
cerințele respective, statele membre ar 
trebui să se asigure că există sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive care să 
se aplice numai conform unui sistem de 
„cartonaș galben” în conformitate cu 
[Regulamentul HZR].

Or. en

Amendamentul 636
Marijana Petir

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 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
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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 
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].

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, beneficiarii ar trebui 
să fie compensați în mod adecvat pentru a 
respecta aceste standarde. De asemenea, 
condiționalitatea vizează să ofere o 
contribuție pentru ca PAC să devină mai 
compatibilă cu așteptările societății, prin 
îmbunătățirea 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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Justificare

Creșterea standardelor implică o creștere a costurilor. Pentru a sprijini stabilirea unui nivel 
mai ridicat de beneficii de mediu și climatice, trebuie să li se acorde fermierilor și 
deținătorilor de păduri o compensație financiară adecvată.

Amendamentul 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

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 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, beneficiarii ar trebui 
să fie compensați în mod adecvat pentru a 
respecta aceste standarde. De asemenea, 
condiționalitatea vizează să ofere o 
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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].

contribuție pentru ca PAC să devină mai 
compatibilă cu așteptările societății, prin 
îmbunătățirea 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

Justificare

Creșterea standardelor poate însemna o creștere a costurilor. Pentru a sprijini stabilirea 
unui nivel mai ridicat de beneficii de mediu și climatice, trebuie să li se acorde beneficiarilor 
o compensație financiară adecvată.

Amendamentul 638
Norbert Erdős

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 

(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 
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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 
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].

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, asigurând astfel cerințe 
comune mai simple și mai raționale 
pentru a atinge 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 comune. De asemenea, 
condiționalitatea vizează să ofere o 
contribuție pentru ca PAC să devină mai 
compatibilă cu așteptările societății, prin 
îmbunătățirea 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 simple și mai 
raționale 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

Amendamentul 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 21
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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 
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 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea deplină 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 va contribui la 
dezvoltarea unei agriculturi sustenabile, 
printr-o sensibilizare mai puternică a 
beneficiarilor în legătură cu necesitatea de 
a se conforma standardelor de bază. De 
asemenea, condiționalitatea vizează să 
ofere o contribuție pentru ca PAC să 
devină mai compatibilă cu așteptările 
societății, prin îmbunătățirea alinierii 
politicii agricole comune la obiectivele 
privind mediul, sănătatea publică, sănătatea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Condiționalitatea va 
fi 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 trebuie aplicată în mod 
exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce 
privește fermierii care nu îndeplinesc 
cerințele respective. Un cadru european 
comun asigură existența unor sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].
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conformitate cu [Regulamentul HZR].

Or. en

Amendamentul 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a menține condiții de 
concurență echitabile între statele 
membre și în cadrul acestora în ceea ce 
privește legislația relevantă și normele sau 
bunele practici pentru aspectele de mediu, 
sănătate publică, sanitare și de bunăstare 
a animalelor, nu ar trebui să existe 
excepții de la condiționalitate și, prin 
urmare, normele ar trebui să se aplice 
tuturor beneficiarilor aplicabili. În plus, 
cerințele legale în materie de gestionare 
se bazează pe legile preexistente și de sine 
stătătoare care să fie aplicate pe deplin în 
nume propriu de către toate autoritățile 
din UE și de către toți cetățenii. Cu toate 
acestea, în analiza riscurilor, care este 
utilizată pentru a selecta o mostră de 
ferme care să facă obiectul controalelor, 
statele membre pot opta pentru aplicarea 
unor factori de ponderare diferiți pentru a 
reflecta probabilitatea de neconformitate, 
astfel încât să poată fi evitate controalele 
inutile ale fermelor fără a pune fondurile 
UE în pericolul de a fi cheltuite în mod 
necuvenit. De exemplu: fermele mai mici 
primesc o ponderare mai mică a riscului 
ca urmare a dimensiunii lor, dar 
densitățile mai mari ale efectivelor de 
animale primesc o ponderare mai mare 
pentru aspectele legate de bunăstarea 
animalelor și sănătate publică sau 
agricultura ecologică primește o 
ponderare mai mică a riscului pentru 
aspectele de mediu sau climatice.
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Or. en

Amendamentul 641
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a permite diversitatea 
sistemelor agricole și zootehnice și 
diferitele situații legate de mediu din 
Uniune, ar trebui să se recunoască faptul 
că, pe lângă practicile privind condițiile 
agricole și de mediu adecvate, acestea 
aduc beneficii pentru climă și pentru 
mediul înconjurător echivalente sau mai 
mari decât cele pe care le aduc măsurile 
în materie de agromediu și de climă sau 
schemele de certificare similare cu 
respectivele practici. Pe de altă parte, 
având în vedere beneficiile recunoscute pe 
care le implică sistemele agricole 
ecologice pentru mediu, ar trebui să se 
considere că aceste sisteme respectă în 
mod automat anumite cerințe privind 
bunele practici agricole și de mediu.

Or. en

Justificare

Agricultura ecologică este scutită de la obligația de îndeplinire a cerințelor specifice privind 
bunele practici agricole și de mediu, de la care era scutită deja în ultima reformă a PAC.

Amendamentul 642
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a permite diversitatea 
sistemelor agricole și zootehnice și 
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diferitele situații legate de mediu din 
Uniune, ar trebui să se recunoască faptul 
că, pe lângă practicile privind condițiile 
agricole și de mediu adecvate, acestea 
aduc beneficii pentru climă și pentru 
mediul înconjurător echivalente sau mai 
mari decât cele pe care le aduc măsurile 
în materie de agromediu și de climă sau 
schemele de certificare similare cu 
respectivele practici. În plus, având în 
vedere beneficiile recunoscute pe care le 
implică sistemele agricole ecologice 
pentru mediu, ar trebui să se considere că 
aceste sisteme respectă în mod automat 
toate cerințele privind bunele practici 
agricole și de mediu.

Or. en

Amendamentul 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Comisia garantează punerea 
strictă în aplicare a legislației Uniunii în 
orice moment și în toate statele membre 
cu privire la bunăstarea animalelor, 
protecția mediului, politicile climatice și 
securitatea alimentară. În consecință, 
Comisia aplică în mod sistematic 
sancțiunile și penalitățile adecvate în 
cazul unor încălcări repetate de către 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
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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 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 

(22) Cadrul standardelor GAEC este 
menit a contribui la îmbunătățirea 
productivității factorilor utilizați, 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 de atenuarea 
schimbărilor climatice și de necesitatea 
îmbunătățirii sustenabilității fermelor. 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.
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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. it

Justificare

Este necesar să se elimine din cadrul PAC regulile suplimentare, generale, diferite în funcție 
de teritorii și care nu sunt întotdeauna adaptabile, precum și constrângerile nejustificate 
privind gestionarea, în special pentru exploatațiile mai mici.

Angajamentele care depășesc normele în vigoare trebuie să fie facultative și remunerate în 
cadrul plăților de agromediu pentru dezvoltarea rurală.

Amendamentul 645
Nuno Melo

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 

(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 adaptarea la 
acestea, precum 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 
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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 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.

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 caracteristicile 
agronomice ale diferitelor producții, de 
utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, 
de practicile agricole și de structurile 
fermelor.

Or. en

Amendamentul 646
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 22
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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 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 

(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 practici 
echivalente sau sisteme de certificare care 
au efecte benefice asupra climei și asupra 
mediului, la un nivel echivalent sau 
superior în raport cu una sau mai multe 
practici în materie de GAEC.
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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. fr

Amendamentul 647
Norbert Erdős

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 

(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. 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 în vederea 
îmbunătățirii modului în care este realizat 
cadrul GAEC în ceea ce privește mediul și 
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obiective prevăzute în anexa III în vederea 
îmbunătățirii modului în care este realizat 
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.

clima.

Or. en

Justificare

Nu este deloc rațional să se includă instrumentul pentru sustenabilitatea nutrienților în 
cadrul normelor în materie de condiționalitate, având în vedere că acest lucru ar putea 
implica dificultăți pentru multe exploatații, în special în zonele în care banda largă nu este 
disponibilă. În plus, este esențial să se asigure pe cât posibil o aplicare omogenă a 
condiționalității în întreaga UE.

Amendamentul 648
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cadrul standardelor GAEC este (22) Cadrul standardelor GAEC este 
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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 
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 

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 
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. Utilizarea unui plan 
de gestionare a nutrienților ar trebui să 
țină seama de dimensiunea și intensitatea 
fermei. 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 
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statelor membre sprijin în ceea ce privește 
atât proiectarea instrumentului, cât și 
stocarea datelor și serviciile de prelucrare 
necesare.

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

Amendamentul 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

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 

(22) Cadrul standardelor GAEC va
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 să țină 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 în 
conformitate cu fiecare dintre standardele 
minime 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 anuală culturilor, de practicile 
agricole și de structurile fermelor. De 
asemenea, statele membre pot defini, în 
plus, și alte standarde naționale legate de 
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obiective prevăzute în anexa III în vederea 
îmbunătățirii modului în care este realizat 
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.

principalele obiective prevăzute în anexa 
III în vederea îmbunătățirii modului în care 
este realizat 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 și inclusiv gestionarea apei și 
a solului, reducerea factorilor de 
producție și măsuri privind 
biodiversitatea. 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

Amendamentul 650
Franc Bogovič

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. 

(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. 
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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 
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.

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 
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 cel târziu la trei ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 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 
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necesare.

Or. en

Justificare

Instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților va 
avea numeroase beneficii: va asigura un instrument de sprijin pentru luarea deciziilor pentru 
fermieri, va contribui la o productivitate mai bună și la economisiri în ceea ce privește 
aplicarea de îngrășăminte, va promova o nutriție echilibrată a plantelor și îmbunătățirea 
calității culturilor. Cu toate acestea, este nevoie de mai mult timp pentru ca toți fermierii din 
întreaga UE să poată utiliza un instrument astfel cum a fost propus de Comisia Europeană. 
Acest amendament propune introducerea unei perioade de tranziție de trei ani.

Amendamentul 651
Momchil Nekov

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 

(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 stadiul polenizatorilor, de varietatea 
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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 
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.

culturilor cultivate, 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 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

Amendamentul 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(22) Cadrul standardelor GAEC este 
menit a contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea, la 
soluționarea provocărilor legate de apă, la 
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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 
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 

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 și de reducerea 
aportului de produse chimice. 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 
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 
factorilor de producție, 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 și a substanțelor chimice. 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 
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necesare. ce privește atât proiectarea instrumentului, 
cât și stocarea datelor și serviciile de 
prelucrare necesare.

Or. en

Justificare

Instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor ar trebui să includă toți factorii de producție 
agricoli - inclusiv pesticide, biocide și produse veterinare - nu doar nutrienți.

Amendamentul 653
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

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 

(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. Așadar, aceste 
GAEC nu ar trebui să devină criteriul de 
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standarde naționale legate de principalele 
obiective prevăzute în anexa III în 
vederea îmbunătățirii modului în care este 
realizat 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.

referință și standardul predefinit pentru 
elaborarea și punerea în aplicare a 
„programelor ecologice” pentru a asigura 
faptul că în agricultura convențională 
sunt integrate măsuri cuantificabile 
privind schimbările climatice și de 
adaptare la acestea. 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

Amendamentul 654
Angélique Delahaye

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. 

(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. 
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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 
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.

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 diversificarea 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 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 
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necesare.

Or. fr

Amendamentul 655
Paul Brannen

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Deși produsele agricole din plastic 
reprezintă un procent redus din cantitatea 
totală de plastic utilizat și a deșeurilor din 
plastic generate, utilizarea acestora este 
concentrată din punct de vedere 
geografic. Mai mult, categoriile de 
produse agricole din plastic au o 
compoziție foarte omogenă, ceea ce face 
ca fluxul de astfel de deșeuri să fie foarte 
valoros pentru reciclator. În planurile 
strategice PAC ar trebui abordată 
problema deșeurilor agricole de plastic, 
iar Comisia Europeană ar trebui, după 
caz, să introducă până în 2023 un 
standard privind bunele condiții agricole 
și de mediu ale terenurilor cu privire la 
deșeurile de plastic, ca un nou element de 
condiționalitate sporită pe termen mediu. 
Fermierii ar fi obligați, în conformitate cu 
noua cerință de ecocondiționalitate, să 
utilizeze o firmă autorizată care se ocupă 
de gestionarea deșeurilor pentru a 
organiza colectarea și reciclarea 
materialelor plastice și să mențină o 
evidență a faptului că deșeurile de plastic 
au fost gestionate în mod corect.

Or. en

Amendamentul 656
Paul Brannen

Propunere de regulament
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Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) SMR trebuie să fie implementate pe 
deplin de statele membre pentru a deveni 
operaționale la nivel de fermă și pentru a se 
asigura aplicarea unui tratament egal 
fermierilor. Pentru a se asigura 
consecvența normelor privind 
condiționalitatea din punctul de vedere al 
sporirii sustenabilității politicii, SMR ar 
trebui să includă principalele acte 
legislative ale Uniunii referitoare la mediu, 
sănătatea publică, sănătatea animalelor, 
sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor 
a căror implementare la nivel național 
implică obligații precise pentru fermierii 
individuali, inclusiv obligații în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului12 sau al 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. 
Pentru a se da curs declarației comune 
emise de Parlamentul European și de 
Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, dispozițiile relevante din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și din Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în 
domeniul de aplicare al condiționalității, 
iar lista standardelor GAEC este adaptată 
în consecință.

(23) SMR trebuie să fie implementate pe 
deplin de statele membre pentru a deveni 
operaționale la nivel de fermă și pentru a se 
asigura aplicarea unui tratament egal 
fermierilor. Pentru a se asigura 
consecvența normelor privind 
condiționalitatea din punctul de vedere al 
sporirii sustenabilității politicii, SMR ar 
trebui să includă principalele acte 
legislative ale Uniunii referitoare la mediu, 
sănătatea publică, sănătatea animalelor, 
sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor 
a căror implementare la nivel național 
implică obligații precise pentru fermierii 
individuali, inclusiv obligații în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului12 sau al 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. 
Pentru a se da curs declarației comune 
emise de Parlamentul European și de 
Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, dispozițiile relevante din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și din Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în 
domeniul de aplicare al condiționalității, 
precum și în Directiva [Directiva XXX a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului] și în 
Regulamentul [Regulamentul (UE) 
nr. 2018/XXX al Parlamentului European 
și al Consiliului privind produsele 
medicinale veterinare și de abrogare a 
Directivei 2001/82/CE]; iar lista 
standardelor GAEC este adaptată în 
consecință.

_________________ _________________

11 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 

11 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
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și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

12 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

12 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

13 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

13 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

14 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

14 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

16 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

16 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

Or. en

Justificare

Proprietarii sau deținătorii de animale au obligația de a ține evidența produselor medicinale 
administrate acestora. Regulamentul menționează, de asemenea, că „[p]rodusele medicinale 
antimicrobiene nu se administrează ca procedură de rutină [...]”. Mandatul PE cu privire la 
Directiva privind materiale plastice de unică folosință în această etapă (triloguri) propune o 
interdicție privind produsele oxodegradabile, cum ar fi cele care sunt încă utilizate în prezent 
în agricultură (de exemplu, foliile pentru mulcire). Pentru sănătatea solurilor noastre, este 
esențial ca aceasta să fie, de asemenea, pusă în aplicare și controlată (dacă este necesar, ca 
GAEC și nu SMR).

Amendamentul 657
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) SMR trebuie să fie implementate pe 
deplin de statele membre pentru a deveni 
operaționale la nivel de fermă și pentru a se 
asigura aplicarea unui tratament egal 
fermierilor. Pentru a se asigura 
consecvența normelor privind 
condiționalitatea din punctul de vedere al 
sporirii sustenabilității politicii, SMR ar 
trebui să includă principalele acte
legislative ale Uniunii referitoare la mediu, 
sănătatea publică, sănătatea animalelor, 
sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor 
a căror implementare la nivel național 
implică obligații precise pentru fermierii 
individuali, inclusiv obligații în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului12 sau al 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. 
Pentru a se da curs declarației comune 
emise de Parlamentul European și de 
Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, dispozițiile relevante din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și din Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în 
domeniul de aplicare al condiționalității, 
iar lista standardelor GAEC este adaptată 
în consecință.

(23) SMR trebuie să fie implementate pe 
deplin de statele membre pentru a deveni 
operaționale la nivel de fermă și pentru a se 
asigura aplicarea unui tratament egal 
fermierilor. Pentru a se asigura 
consecvența normelor privind 
condiționalitatea din punctul de vedere al 
sporirii sustenabilității politicii, SMR ar
trebui să includă actele legislative ale 
Uniunii referitoare la mediu, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor a căror 
implementare la nivel național implică 
obligații precise pentru fermierii 
individuali, inclusiv obligații în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului12 sau al 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. 
Pentru a se da curs declarației comune 
emise de Parlamentul European și de 
Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, dispozițiile relevante din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și din Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în 
domeniul de aplicare al condiționalității, 
iar lista standardelor GAEC este adaptată 
în consecință.

_________________ _________________

11 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

11 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

12 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 

12 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
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sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7). sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

13 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

13 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

14 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

14 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 549).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

16 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

16 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

Or. en

Amendamentul 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
și să pună în aplicare proceduri pentru 
evitarea conflictelor de interese pentru 
serviciile de consiliere agricolă al căror 
obiectiv este să îmbunătățească
gestionarea sustenabilă și performanța 
generală a exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor rurale, vizând aspectele 
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fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor 
și, totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

economice, de mediu și sociale și 
obiectivele specifice ale acestui 
regulament, menționate la articolul 6 și să 
identifice îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, precum și la 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte. 
Lista acestora din urmă include standarde 
aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai 
PAC sau necesare acestora și prevăzute în 
planul strategic PAC, precum și 
standardele aferente legislației privind apa 
și reducerea utilizării pesticidelor și, 
totodată, măsurile agroecologice, 
promovarea gestionării sustenabile a 
nutrienților, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să instituie proceduri pentru 
evitarea conflictelor de interese și să
integreze consilieri în sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 659
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
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îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare. Orice inițiative ale 
UE cu privire la serviciile de consiliere și 
sistemele de inovare trebuie să se bazeze, 
ori de câte ori este posibil, pe cele 
existente deja la nivelul statelor membre 
și să se axeze pe generarea de valoare 
adăugată.

Or. en

Amendamentul 660
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare. Orice inițiative ale 
UE cu privire la serviciile de consiliere și 
sistemele de inovare trebuie să se bazeze, 
ori de câte ori este posibil, pe cele 
existente deja la nivelul statelor membre 
și să se axeze pe generarea de valoare 
adăugată.

Or. en

Justificare

În vederea consolidării serviciilor de consiliere agricolă în cadrul noilor planuri strategice 
PAC, statele membre ar trebui să se bazeze pe structurile existente și să tragă foloase de pe 
urma eforturilor întreprinse deja, dacă este posibil. Aceasta, însă, numai dacă acest lucru ar 
asigura o furnizare mai eficace a acestor servicii.
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Amendamentul 661
Laurențiu Rebega, Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea să instituie servicii de 
consiliere agricolă menite a îmbunătăți 
gestionarea sustenabilă și performanța 
generală a exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor rurale, vizând aspectele 
economice, de mediu și sociale, și a 
identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor si pentru a promova utilizarea 
sustenabila a nutrienților. Pentru a spori 
calitatea și eficacitatea consilierii, statele 
membre ar trebui să se folosească de 
sistemele inovative existente și apoi să
integreze consilieri în sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. ro
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Amendamentul 662
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să 
instituie servicii de consiliere agricolă 
menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă 
și performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să 
desemneze servicii de consiliere agricolă 
menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă 
și performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să fie oferite în mod gratuit, în 
cadrul schemelor specifice, și să îi ajute pe 
fermieri și pe alți beneficiari ai sprijinului 
PAC să devină mai conștienți în privința 
relației dintre gestionarea fermei și 
gestionarea terenurilor pe de o parte și 
anumite standarde, cerințe și informații, 
inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de 
altă parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 663
Anja Hazekamp
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de bunăstare a 
animalelor, de mediu și sociale, și a 
identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la bunăstarea animalelor,
mediu și climă, pe de altă parte. Lista 
acestora din urmă include standarde 
aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai 
PAC sau necesare acestora și prevăzute în 
planul strategic PAC, precum și 
standardele aferente legislației privind apa, 
protecția animalelor de fermă, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și, totodată, 
inițiativele de combatere a rezistenței 
antimicrobiene și gestionarea riscurilor. 
Pentru a spori calitatea și eficacitatea 
consilierii, statele membre ar trebui să 
integreze consilieri în sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
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Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să se bazeze pe sistemele inovatoare 
existente și apoi să integreze consilieri în 
sistemele de cunoștințe și inovare în 
agricultură (AKIS), în scopul furnizării de 
informații tehnologice și științifice la zi 
obținute prin cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 665
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să 
instituie servicii de consiliere agricolă
menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă 
și performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să se 
asigure că fermierii au acces la servicii de 
consiliere menite a îmbunătăți gestionarea 
sustenabilă și performanța generală a 
exploatațiilor agricole și a întreprinderilor 
rurale, vizând aspectele economice, de 
mediu și sociale, și a identifica 
îmbunătățirile necesare în privința tuturor 
măsurilor luate la nivel de fermă prevăzute 
în planurile strategice PAC. Aceste servicii 
de consiliere agricolă ar trebui să îi ajute pe 
fermieri și pe alți beneficiari ai sprijinului 
PAC să devină mai conștienți în privința 
relației dintre gestionarea fermei și 
gestionarea terenurilor pe de o parte și 
anumite standarde, cerințe și informații, 
inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de 
altă parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene, gestionarea 
riscurilor și siguranța în cadrul fermelor. 
Pentru a spori calitatea și eficacitatea 
consilierii, statele membre ar trebui să 
integreze consilieri în sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie (24) Statele membre ar trebui să instituie 
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servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți productivitatea factorilor,
gestionarea sustenabilă și performanța 
generală a exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor rurale, vizând aspectele 
economice, de mediu și sociale, și a 
identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a produselor de 
protecție a plantelor și, totodată, 
inițiativele de combatere a rezistenței 
antimicrobiene și gestionarea riscurilor. 
Pentru a spori calitatea și eficacitatea 
consilierii, statele membre ar trebui să 
integreze consilieri în sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. it

Justificare

Consilierea agricolă ar trebui să aibă ca scop principal îmbunătățirea productivității 
factorilor de producție, precum și informarea cu privire la legile în vigoare; în caz contrar, 
fermierii nu vor fi încurajați niciodată să utilizeze acești factori.

Definiția corectă este „produse de protecție a plantelor”, nu „pesticide”.

Amendamentul 667
Ricardo Serrão Santos
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă cu scopul de 
a îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor prevăzute în 
planurile strategice PAC luate la nivel de 
fermă. Aceste servicii de consiliere 
agricolă ar trebui să îi ajute pe fermieri și 
pe alți beneficiari ai sprijinului PAC să 
devină mai conștienți în privința relației 
dintre gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte, în special din domeniul 
condiționalității. Lista acestora din urmă 
include standarde aplicabile fermierilor și 
altor beneficiari ai PAC sau necesare 
acestora și prevăzute în planul strategic 
PAC, precum și standardele aferente 
legislației privind apa, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și, totodată, 
inițiativele de combatere a rezistenței 
antimicrobiene și gestionarea riscurilor. 
Pentru a spori calitatea și eficacitatea 
consilierii, statele membre ar trebui să 
integreze consilieri în sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. pt

Amendamentul 668
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene, practicile 
agroecologice și gestionarea riscurilor. 
Pentru a spori calitatea și eficacitatea 
consilierii, statele membre ar trebui să 
integreze consilieri în sistemele de 
cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. es

Amendamentul 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie (24) Statele membre ar trebui să instituie 
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servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze organisme de consiliere 
agricolă în sistemele de cunoștințe și 
inovare în agricultură (AKIS), în scopul 
furnizării de informații tehnologice și 
științifice la zi obținute prin cercetare și 
inovare.

Or. it

Amendamentul 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
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agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze organisme de consiliere 
agricolă în sistemele de cunoștințe și 
inovare în agricultură (AKIS), în scopul 
furnizării de informații tehnologice și 
științifice la zi obținute prin cercetare și 
inovare.

Or. it

Amendamentul 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii publice de consiliere agricolă 
menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă 
și performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
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PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor 
și, totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, reducerea utilizării pesticidelor, 
practicile agroecologice și, totodată, 
inițiativele de combatere a rezistenței 
antimicrobiene. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. es

Amendamentul 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să 
instituie servicii de consiliere agricolă 
menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă 
și performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 

(24) Statele membre ar trebui să asigure
servicii de consiliere agricolă de înaltă 
calitate menite a îmbunătăți gestionarea 
sustenabilă și performanța generală a 
exploatațiilor agricole și a întreprinderilor 
rurale, vizând aspectele economice, de 
mediu și sociale, și a identifica 
îmbunătățirile necesare în privința tuturor 
măsurilor luate la nivel de fermă prevăzute 
în planurile strategice PAC. Aceste servicii 
de consiliere agricolă ar trebui să îi ajute pe 
fermieri și pe alți beneficiari ai sprijinului 
PAC să devină mai conștienți în privința 
relației dintre gestionarea fermei și 
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terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

gestionarea terenurilor pe de o parte și 
anumite standarde, cerințe și informații, 
inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de 
altă parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. en

Justificare

Fermierii trebuie să dobândească noi tipuri de competențe și cunoștințe pentru a adopta 
practici agricole noi și mai durabile, care sunt adesea mai complexe decât cele actuale. Prin 
urmare, furnizarea unor servicii de consiliere agricolă de înaltă calitate este din ce în ce mai 
importantă.

Amendamentul 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 

(24) Statele membre ar trebui să instituie 
servicii de consiliere agricolă menite a 
îmbunătăți gestionarea sustenabilă și 
performanța generală a exploatațiilor 
agricole și a întreprinderilor rurale, vizând 
aspectele economice, de mediu și sociale, 
și a identifica îmbunătățirile necesare în 
privința tuturor măsurilor luate la nivel de 
fermă prevăzute în planurile strategice 
PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă 
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ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la mediu și climă, pe de altă 
parte. Lista acestora din urmă include 
standarde aplicabile fermierilor și altor 
beneficiari ai PAC sau necesare acestora și 
prevăzute în planul strategic PAC, precum 
și standardele aferente legislației privind 
apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți 
beneficiari ai sprijinului PAC să devină 
mai conștienți în privința relației dintre 
gestionarea fermei și gestionarea 
terenurilor pe de o parte și anumite 
standarde, cerințe și informații, inclusiv 
referitoare la bunăstarea animalelor,
mediu și climă, pe de altă parte. Lista 
acestora din urmă include standarde 
aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai 
PAC sau necesare acestora și prevăzute în 
planul strategic PAC, precum și 
standardele aferente legislației privind apa, 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, 
totodată, inițiativele de combatere a 
rezistenței antimicrobiene și gestionarea 
riscurilor. Pentru a spori calitatea și 
eficacitatea consilierii, statele membre ar 
trebui să integreze consilieri în sistemele 
de cunoștințe și inovare în agricultură 
(AKIS), în scopul furnizării de informații 
tehnologice și științifice la zi obținute prin 
cercetare și inovare.

Or. en

Justificare

Raportul special nr. 31/2018 al CCE a arătat că respectarea globală a legislației UE privind 
bunăstarea animalelor rămâne nesatisfăcătoare. Serviciile de consiliere agricolă ar trebui să 
joace un rol esențial în ceea ce privește identificarea deficiențelor și ajutarea beneficiarilor 
să asigure respectarea legislației.

Amendamentul 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Pentru a asigura acordarea de 
consultanță de înaltă calitate tuturor 
fermierilor din Uniune, Comisia ar trebui 
să definească standarde minime pentru 
serviciile de consiliere agricolă în ceea ce 
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privește calitatea și acoperirea teritorială 
a consultanței acordate. Înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și în scopul controlului 
calității, Comisia ar trebui să acrediteze 
toate serviciile de consiliere agricolă. În 
cazurile în care aceasta concluzionează că 
un serviciu de consiliere agricolă nu 
respectă standardele minime, Comisia ar 
trebui să notifice statul membru în cauză 
în scris și să îi solicite să adopte măsuri de 
remediere.

Or. en

Justificare

Fermierii trebuie să dobândească noi tipuri de competențe și cunoștințe pentru a adopta 
practici agricole noi și mai durabile, care sunt adesea mai complexe decât cele actuale. Prin 
urmare, furnizarea unor servicii de consiliere agricolă de înaltă calitate este din ce în ce mai 
importantă. Cu toate acestea, în prezent PAC pare să nu aibă un sistem real de control al 
calității pentru serviciile de consiliere agricolă, a căror capacitate de a ajuta fermierii 
variază enorm de la un stat membru la altul.

Amendamentul 675
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura o distribuire 
mai echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care 
depășesc un anumit plafon ar trebui 
reduse, iar rezultatul reducerii fie ar 
trebui utilizat pentru plăți directe 
decuplate și, în mod prioritar, pentru 
sprijinul redistributiv complementar 
pentru venit în scopul sustenabilității, fie 
ar trebui transferat spre FEADR. Pentru 
evitarea efectelor negative asupra 
ocupării forței de muncă, ar trebui să se 
țină seama de forța de muncă atunci când 
se aplică acest mecanism.

eliminat
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Or. en

Justificare

Structurile fermelor și alte caracteristici aferente ale fermelor diferă complet de la un stat 
membru al UE la altul. Nu putem aplica aceleași reguli pentru toți, nu putem adopta o 
plafonare și o degresivitate obligatorie pentru toate statele membre. Putem fie să introducem 
o plafonare și o degresivitate obligatorie la nivel de stat membru, fie să le introducem în mod 
voluntar.

Amendamentul 676
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate și, în mod 
prioritar, pentru sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității, fie ar trebui transferat spre 
FEADR. Pentru evitarea efectelor negative 
asupra ocupării forței de muncă, ar trebui 
să se țină seama de forța de muncă atunci 
când se aplică acest mecanism.

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe și, în mod prioritar, 
pentru sprijinul redistributiv complementar 
pentru venit în scopul sustenabilității, fie ar 
trebui transferat spre FEADR, în limitele 
stabilite de regulament. Această plafonare 
a plăților directe ar trebui utilizată în mod 
complementar sau alternativ sprijinului 
redistributiv complementar, în cazul în 
care nivelul de ambiție al acestuia este 
deja suficient. Pentru evitarea efectelor 
negative asupra ocupării forței de muncă, 
ar trebui să se țină seama de forța de muncă 
atunci când se aplică acest mecanism.

Or. fr

Amendamentul 677
Peter Jahr

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai (25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
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echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate și, în mod 
prioritar, pentru sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității, fie ar trebui transferat spre 
FEADR. Pentru evitarea efectelor negative 
asupra ocupării forței de muncă, ar trebui 
să se țină seama de forța de muncă atunci 
când se aplică acest mecanism.

echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate și, în mod 
prioritar, pentru sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității, fie ar trebui transferat spre 
FEADR. Pentru evitarea efectelor 
negative asupra asociațiilor și 
cooperativelor de exploatații, membrii cu 
drepturi egale ai cooperativelor și 
asociațiilor similare trebuie tratați drept 
fermieri independenți. Pentru evitarea 
efectelor negative asupra ocupării forței de 
muncă, ar trebui să se țină seama de forța 
de muncă atunci când se aplică acest 
mecanism.

Or. de

Amendamentul 678
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate și, în mod 
prioritar, pentru sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității, fie ar trebui transferat spre 
FEADR. Pentru evitarea efectelor negative 
asupra ocupării forței de muncă, ar trebui 
să se țină seama de forța de muncă atunci 
când se aplică acest mecanism.

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate și, în mod 
prioritar, pentru sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității, fie ar trebui transferat spre 
FEADR. Pentru evitarea efectelor negative 
asupra ocupării forței de muncă, ar trebui 
să se țină seama de forța de muncă atunci 
când se aplică acest mecanism. Comisia și 
statele membre ar trebui, ca în aplicarea 
prevederilor din prezentul considerent, să 
asigure mai departe dezvoltarea durabilă 
a tuturor fermelor.

Or. ro
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Amendamentul 679
Nuno Melo

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate și, în mod 
prioritar, pentru sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității, fie ar trebui transferat 
spre FEADR. Pentru evitarea efectelor 
negative asupra ocupării forței de muncă, 
ar trebui să se țină seama de forța de 
muncă atunci când se aplică acest 
mecanism.

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
sprijinul ar trebui să se axeze pe fermierii 
care contribuie în mod activ la aspectele 
economice, de mediu și sociale ale 
sustenabilității. Acest lucru ar trebui să se 
realizeze printr-o definiție clară a 
fermierului veritabil în statele membre. 
Statele membre pot decide, de asemenea, 
ca cuantumurile plăților directe care 
depășesc un anumit plafon ar trebui reduse, 
iar rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate. Pentru 
evitarea efectelor negative asupra ocupării 
forței de muncă, ar putea să se țină seama 
de forța de muncă atunci când se aplică 
acest mecanism.

Or. en

Amendamentul 680
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii fie ar trebui utilizat 
pentru plăți directe decuplate și, în mod 
prioritar, pentru sprijinul redistributiv 
complementar pentru venit în scopul 
sustenabilității, fie ar trebui transferat 
spre FEADR. Pentru evitarea efectelor 

(25) Pentru a se asigura o distribuire mai 
echitabilă a sprijinului pentru venit, 
cuantumurile plăților directe care depășesc 
un anumit plafon ar trebui reduse, iar 
rezultatul reducerii ar trebui utilizat pentru 
plăți directe decuplate pentru sprijinul 
redistributiv complementar pentru venit în 
scopul sustenabilității.
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negative asupra ocupării forței de muncă, 
ar trebui să se țină seama de forța de 
muncă atunci când se aplică acest 
mecanism.

Or. en

Justificare

Rezultatul plafonării din plățile pilonului I ar trebui să rămână ca plăți redistributive în 
pilonul II.
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