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Alteração 317
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Reserva agrícola Reserva europeia de gestão das crises
agrícolas

Or. fr

Alteração 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») 
no início de cada ano no FEAGA.

Será estabelecida uma reserva europeia de 
gestão das crises agrícolas destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado e a ser mobilizada para que a 
União possa reagir rápida e eficazmente
em caso de crises que afetem a produção, a 
transformação ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva para crises») 
no início de cada ano no FEAGA.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa clarificar o âmbito da reserva agrícola a ser mobilizada pela União 
a fim de reagir rápida e eficazmente em caso de crises que afetem a produção, a 
transformação ou a distribuição agrícola.

Alteração 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA.

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA. O montante 
inicial da reserva agrícola em 2021 é 
estabelecido no orçamento da política 
agrícola comum.

Or. en

Alteração 320
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA.

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA. A dotação 
inicial para a reserva agrícola em 2021 
será inscrita no orçamento geral da PAC.

Or. es

Alteração 321
Sofia Ribeiro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») 
no início de cada ano no FEAGA. 

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola em 
caso de crises que afetem a produção ou a 
distribuição agrícola (a seguir designada 
por «reserva para crises») no início de 
cada ano, para além dos limites máximos 
do quadro financeiro plurianual. Essa 
reserva deve conter mecanismos de 
ativação mais claros e adaptados, em 
particular no que respeita às regiões 
ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 322
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA.

Será estabelecida uma reserva agrícola
destinada a prestar apoio adicional ao setor 
agrícola para fins de gestão ou 
estabilização do mercado ou para ser 
mobilizada no sentido de responder 
pronta e eficazmente às crises que afetem 
a produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA.

Or. en

Alteração 323
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a Será estabelecida uma reserva destinada a 
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prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA.

prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano. A reserva agrícola é 
financiada por outras fontes que não o
FEAGA e o FEADER.

Or. en

Alteração 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») 
no início de cada ano no FEAGA

Será estabelecida uma reserva agrícola no 
início de cada exercício no FEAGA
destinada a prestar apoio adicional ao setor 
agrícola para fins de gerir ou estabilizar 
mercados ou para ser mobilizada no 
sentido de a União poder responder 
pronta e eficazmente às crises que afetem 
a produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola»).

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar o âmbito da reserva agrícola a mobilizar pela União a fim de 
reagir pronta e eficazmente no caso de uma crise que afete a produção agrícola.

Alteração 325
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
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para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA.

para fins de gestão, estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola»), 
incluindo a extrema volatilidade dos 
preços ou condições meteorológicas 
extremas, no início de cada ano no 
FEAGA.

Or. en

Alteração 326
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano no FEAGA.

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 
início de cada ano para além dos limites 
máximos do quadro financeiro 
plurianual.

Or. en

Alteração 327
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») no 

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para uma boa e harmoniosa estabilização 
e gestão do mercado em caso de crises que 
afetem a produção ou a distribuição 
agrícola (a seguir designada por «reserva 
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início de cada ano no FEAGA. agrícola») no início de cada ano na rubrica 
2 do orçamento da UE.

Or. en

Justificação

É necessário que a reserva da UE seja financiada por uma rubrica orçamental específica na 
rubrica 2 do orçamento da UE.

Alteração 328
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola 
para fins de gestão ou estabilização do 
mercado ou em caso de crises que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola (a 
seguir designada por «reserva agrícola») 
no início de cada ano no FEAGA. 

Será estabelecida uma reserva destinada a 
prestar apoio adicional ao setor agrícola em 
caso de crises que afetem a produção ou a 
distribuição agrícola (a seguir designada 
por «reserva para crises») no início de 
cada ano para além dos limites máximos 
do quadro financeiro plurianual.

Or. en

Justificação

A reserva para crises deve atuar fora do âmbito do QFP.

Alteração 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos destinados à reserva agrícola 
incluirão as dotações do FEAGA não 
executadas no ano anterior.



AM\1170200PT.docx 9/179 PE630.688v01-00

PT

Or. es

Justificação

O objetivo da alteração é evitar a aplicação automática da disciplina financeira.

Alteração 330
Sofia Ribeiro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União.

Suprimido

Or. en

Alteração 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União.

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União e são mobilizadas, relativamente ao 
ano ou anos no(s) qual(is) é necessário 
apoio adicional, para o financiamento das 
seguintes medidas:

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa redigir de forma diferente o artigo em relação às outras alterações 
apresentadas declinando as diversas medidas financeiras.

Alteração 332
Peter Jahr, Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União.

As dotações da reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União e mobilizadas para o exercício ou 
os exercícios que requeiram apoio 
adicional, no sentido de financiar as 
seguintes medidas:

Or. en

Alteração 333
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União.

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União e mobilizadas durante o(s) 
exercício(s) que requeira(m) apoio 
adicional, no sentido de financiar as 
seguintes medidas:

Or. en

Alteração 334
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União.

As dotações para a reserva para crises no 
setor agrícola não são inscritas diretamente 
no orçamento da União, mas sim para 
além dos limites máximos do quadro 
financeiro plurianual.
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Or. en

Justificação

A reserva para crises deve atuar fora do âmbito do QFP.

Alteração 335
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União.

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União, mas para além dos limites 
máximos do quadro financeiro
plurianual.

Or. en

Alteração 336
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As dotações para a reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União.

As dotações iniciais para a reserva agrícola 
são adquiridas fora do orçamento da PAC.

Or. en

Alteração 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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a) As medidas que financiam até 
50 % as compensações pagas como 
resseguro dos seguros climáticos a que se 
refere o artigo 70.º do Regulamento (UE) 
... / ... [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC] para crises em que a relação entre o 
montante das indemnizações pagas aos 
agricultores e o montante dos prémios de 
seguro cobrados se situa entre 170 % e 
230 %;

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa introduzir um resseguro parcial dos instrumentos de gestão do 
risco no caso de crises graves em que o rácio entre as indemnizações pagas aos agricultores 
e o montante dos prémios cobrados se situa entre 170 (um ano/60) e 230 % (um ano/100), a 
fim de fazer reduzir o nível de riscos por forma a permitir o desenvolvimento destes 
instrumentos e a redução do montante dos prémios de seguro para os agricultores, em 
consonância com os objetivos da Comissão Europeia.

Alteração 338
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Medidas para adotar os 
instrumentos de estabilização dos 
rendimentos referidos no artigo 70.º do 
Regulamento (UE) ... /... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] nas situações 
em que uma crise do mercado tenha uma 
frequência superior a um limiar 
predefinido para cada setor.

Or. en

Alteração 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta de regulamento
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Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Medidas que financiem 
parcialmente as compensações pagas 
enquanto resseguro para seguros contra 
os riscos climáticos, referidas no artigo 
70.º do Regulamento (UE) ... /... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC] 
para crises climáticas recorrentes com 
uma probabilidade de ocorrência superior 
a uma vez em cada 60 anos;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa introduzir um resseguro parcial para os seguros contra os riscos 
climáticos referidos no artigo 70.º do Regulamento Plano Estratégico da PAC como medida 
elegível para apoio proveniente da reserva agrícola no caso de crises graves em que o rácio 
entre o valor da compensação paga aos agricultores e o valor dos prémios de seguro 
recolhidos é superior a 170 (um em cada 60 anos). Essas medidas de resseguro visam reduzir 
o nível de risco, a fim de permitir o desenvolvimento do uso que os agricultores fazem desses 
instrumentos de gestão de riscos, bem como reduzir o valor dos prémios de seguro.

Alteração 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) As medidas que visam substituir as 
compensações pagas pelos instrumentos 
de estabilização dos rendimentos referidos 
no artigo 70.º do Regulamento (UE) ... / ... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC] 
aos seus agricultores membros em caso de 
crise de mercado com uma frequência 
superior a um limiar pré-definido por 
setor e cujo lucro poderá ser alargado a 
agricultores que não sejam membros 
destes instrumentos sem que estes últimos 
possam beneficiar de um tratamento mais 
favorável através destas medidas e/ou 
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através de auxílios estatais.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa introduzir uma substituição dos instrumentos de estabilização dos 
rendimentos no caso de crises graves com uma frequência superior a um limiar setorial pré-
definido por atos delegados pela Comissão, a fim de fazer reduzir o nível de riscos por forma 
a permitir o desenvolvimento destes instrumentos e a redução do montante das participações 
financeiras dos agricultores, em consonância com os objetivos da Comissão Europeia.

Alteração 341
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Medidas de gestão e prevenção de 
perturbação do mercado previstas nos 
artigos 219.º, 220.º e 221.º do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013, 
propostas pela Comissão Europeia e 
implementadas na sequência das medidas 
estabelecidas no artigo 14.º, n.º 1, 
parágrafo 2, alínea a).

Or. en

Alteração 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Medidas para adotar os 
instrumentos de estabilização dos 
rendimentos referidos no artigo 70.º do 
Regulamento (UE) ... /... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] nas situações 
em que uma crise do mercado tenha uma 
frequência superior a um limiar 
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predefinido para cada setor;

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende introduzir uma medida para adotar os instrumentos de 
estabilização dos rendimentos referidos no artigo 70.º do Regulamento Plano Estratégico da 
PAC como medidas elegíveis para apoio proveniente da reserva agrícola no caso de crises 
graves com uma frequência superior ao limiar predefinido para cada setor através de atos 
delegados adotados pela Comissão Europeia. Essas medidas de reafetação visam reduzir o 
nível de risco, a fim de permitir o desenvolvimento do uso que os agricultores fazem desses 
instrumentos de gestão de riscos, em conformidade com os objetivos da Comissão Europeia 
neste âmbito.

Alteração 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) Medidas de gestão e contra as 
perturbações do mercado previstas nos 
artigos 219.º, 220.º e 221.º do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013, que 
deverão ser propostas pela Comissão 
Europeia e implementadas assim que as 
medidas referidas no artigo 14.º, n.º 1, 
parágrafo 2, alínea b), ou no artigo 14.º, 
n.º 1, parágrafo 2, alínea c), tenham sido 
implementadas;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa esclarecer que os artigos 219.º a 221.º se referem às medidas de gestão e 
prevenção de perturbações do mercado previstas no Regulamento «OCM única» e que a 
ativação dessas medidas pela Comissão deve ser realizada sem demora se o nível da crise 
atingir proporções tais que necessitem da ativação de medidas de resseguro para seguros 
contra os riscos climáticos ou comunicações de ICT.

Alteração 344
Michel Dantin, Daniel Buda
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) As medidas excecionais de 
prevenção e gestão das perturbações do 
mercado previstas nos artigos 219.º, 220.º 
e 221.º do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa precisar que os artigos 219.º a 221.º se referem às medidas de 
prevenção e gestão das perturbações do mercado previstas na OCM única.

Alteração 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os fundos provenientes da reserva 
agrícola serão disponibilizados para as 
medidas constantes dos artigos 8.º a 21.º e 
219.º, 220.º e 221.º do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 relativamente ao ano ou 
anos nos quais é necessário apoio 
adicional.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A presente alteração é consequência da nova redação deste artigo.

Alteração 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os fundos provenientes da reserva 
agrícola serão disponibilizados para as 
medidas constantes dos artigos 8.º a 21.º e 
219.º, 220.º e 221.º do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 relativamente ao ano ou 
anos nos quais é necessário apoio 
adicional.

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário que a reserva da UE seja financiada por uma rubrica orçamental específica na 
rubrica 2 do orçamento da UE.

Alteração 347
Jean Arthuis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma reserva agrícola no 
início de cada exercício no FEAGA 
destinada a prestar apoio adicional ao 
setor agrícola para fins de gerir ou 
estabilizar mercados ou para ser 
mobilizada no sentido de a União poder 
responder pronta e eficazmente às crises 
que afetem a produção ou a distribuição 
agrícola (a seguir designada por «reserva 
agrícola»).

Or. en

Alteração 348
Jean Arthuis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As dotações da reserva agrícola são 
inscritas diretamente no orçamento da 
União e mobilizadas para o exercício ou 
os exercícios que requeiram apoio 
adicional, no sentido de financiar as 
seguintes medidas:

b) Medidas que financiem parcialmente 
as compensações pagas enquanto 
resseguro para seguros contra os riscos 
climáticos, referidas no artigo 70.º do 
Regulamento (UE) ... /... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] para crises 
climáticas recorrentes com uma 
probabilidade de ocorrência superior a 
uma vez em cada 60 anos;

d) Medidas de gestão e contra as 
perturbações do mercado previstas nos 
artigos 219.º, 220.º e 221.º do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013, que 
deverão ser propostas pela Comissão 
Europeia e implementadas assim que as 
medidas referidas no artigo 14.º, n.º 1, 
parágrafo 2, alínea b) ou c) tenham sido 
implementadas;

Or. en

Alteração 349
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
da próxima PAC. A Comissão pode ajustar 
o montante da reserva agrícola durante o 
ano, se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte, bem 
como a natureza e a urgência das crises, a 



AM\1170200PT.docx 19/179 PE630.688v01-00

PT

âmbito do FEAGA. fim de responder da forma mais eficaz 
possível às necessidades dos agricultores. 
Esta reavaliação far-se-á tendo em conta 
as dotações disponíveis no âmbito do 
orçamento da União Europeia do ano em 
curso.

Or. fr

Alteração 350
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva para crises
será de pelo menos 400 milhões de EUR a 
preços correntes no início de cada 
exercício, sendo gradualmente reforçado 
ao longo do período 2021-2027 até a uma 
dotação máxima de 1 500 000 000 EUR a 
preços correntes.
A Comissão pode ajustar o montante da 
reserva agrícola durante o ano, se for caso 
disso, tendo em conta a evolução do 
mercado ou as perspetivas do ano em curso 
ou do ano seguinte e tendo em conta as 
dotações disponíveis no âmbito do 
FEAGA.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa propor a constituição progressiva de uma reserva agrícola cuja 
massa crítica seria suficiente (1,5 mil milhões de euros) para fazer face à gestão das 
perturbações do mercado. O montante de 400 milhões de euros parece ser demasiado 
reduzido, sendo que o total de despesas no contexto das crises entre 2014 e 2016 se 
aproximou dos 2,8 mil milhões de euros e que uma utilização mais reativa da reserva 
baseada num conjunto renovado de instrumentos teria custado muito menos ao contribuinte.

Alteração 351
Ivari Padar
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de 
pelo menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o 
ano, se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

No início de cada ano, são inscritos
400 milhões de EUR a preços correntes na 
reserva para crises no período 2021-2027, 
independentemente de essa reserva ter 
sido ou não utilizada. A Comissão pode 
ajustar o montante da reserva para crises
durante o ano, se for caso disso, tendo em 
conta a evolução da crise, tendo em 
consideração as receitas afetadas 
disponíveis ou os reembolsos de 
irregularidades no domínio agrícola na 
rubrica 2 enquanto fonte primeira e 
principal.

Or. et

Alteração 352
Jean Arthuis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de 
pelo menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva é 
estabelecido progressivamente ao longo 
do período 2021-2017, através de uma 
dotação financeira anual de pelo menos 
400 milhões de EUR no início de cada ano 
do período, a fim de alcançar um máximo 
de 1 700 000 000 EUR.
A Comissão pode ajustar o montante da 
reserva agrícola durante o ano, se for caso 
disso, tendo em conta a evolução do 
mercado ou as perspetivas do ano em curso 
ou do ano seguinte e tendo em conta as 
dotações disponíveis no âmbito do 
FEAGA.

Or. en
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Alteração 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode propor 
ajustar o valor da reserva anual através 
do processo orçamental anual ou ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

Or. en

Alteração 354
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de 
pelo menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

A reserva agrícola é estabelecida 
progressivamente ao longo do período 
2021-2017, através de uma dotação 
financeira anual de pelo menos 
400 milhões de EUR a preços correntes no 
início de cada ano, a fim de alcançar um 
máximo de 1,5 mil milhões de EUR. A 
Comissão pode ajustar o montante da 
reserva agrícola durante o ano, se for caso 
disso, tendo em conta a evolução do 
mercado ou as perspetivas do ano em curso 
ou do ano seguinte e tendo em conta as 
dotações disponíveis no âmbito do 
FEAGA.
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Or. en

Alteração 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 600 000 000 de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão, com o acordo do 
Parlamento e do Conselho, pode, 
individualmente ou mediante pedido 
fundamentado de um Estado-Membro,
ajustar o montante da reserva agrícola 
durante o ano, se for caso disso, tendo em 
conta a evolução do mercado ou as 
perspetivas do ano em curso ou do ano 
seguinte e tendo em conta as dotações 
disponíveis no âmbito do FEAGA.

Or. fr

Alteração 356
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o 
ano, se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva para crises
será de pelo menos 400 milhões de EUR a 
preços correntes no início de cada ano do 
período 2021-2027. A Comissão pode 
ajustar o montante da reserva para crises
durante o ano, se for caso disso, tendo em 
conta a evolução da crise e tendo em conta 
as dotações disponíveis.
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Or. en

Alteração 357
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 500 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito da rubrica 2 do orçamento da UE.

Or. en

Justificação

Com base na experiência prática adquirida com crises passadas, é necessário aumentar o 
financiamento da reserva agrícola da UE para 800 milhões de EUR.

Alteração 358
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o 
ano, se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 

O montante mínimo da reserva para crises
será de pelo menos 300 milhões de EUR a 
preços correntes no início de cada ano do 
período 2021-2027. A Comissão pode 
ajustar o montante da reserva para crises
durante o ano, se for caso disso, tendo em 
conta a evolução da crise e tendo em conta 
as dotações disponíveis.
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âmbito do FEAGA.

Or. en

Alteração 359
Sofia Ribeiro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o 
ano, se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva para crises
será de pelo menos 400 milhões de EUR a 
preços correntes no início de cada ano do 
período 2021-2027. A Comissão pode 
ajustar o montante da reserva para crises
durante o ano, se for caso disso, tendo em 
conta a evolução da crise e tendo em conta 
as dotações disponíveis.

Or. en

Alteração 360
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis no 
âmbito do FEAGA.

O montante mínimo da reserva será de pelo 
menos 400 milhões de EUR a preços 
correntes no início de cada ano do período 
2021-2027. A Comissão pode ajustar o 
montante da reserva agrícola durante o ano, 
se for caso disso, tendo em conta a 
evolução do mercado ou as perspetivas do 
ano em curso ou do ano seguinte e tendo 
em conta as dotações disponíveis.

Or. en
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Alteração 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso as dotações disponíveis referidas no 
primeiro parágrafo não sejam suficientes, 
pode ser utilizada a disciplina financeira 
para constituir a reserva anual para crises 
como último recurso.

Or. en

Justificação

A disciplina financeira pode ser utilizada para constituir a reserva anual para crises como 
último recurso.

Alteração 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de as dotações disponíveis no 
âmbito do FEADER não serem 
suficientes, o montante da reserva pode 
ser adaptado às necessidades existentes 
através de outros mecanismos 
orçamentais.

Or. es

Alteração 363
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 12.º. n.º 2, alínea 
d), do Regulamento Financeiro, as 
dotações não autorizadas da reserva 
agrícola serão transitadas sem limite de 
tempo para financiar a reserva agrícola nos 
exercícios seguintes.

Em derrogação ao artigo 12.º. n.º 2, alínea 
d), do Regulamento Financeiro, as 
dotações não autorizadas da reserva 
agrícola serão transitadas sem limite de 
tempo para financiar a reserva agrícola nos 
exercícios seguintes. Além disso, em 
derrogação do artigo 12.º, n.º 2, alínea d), 
do Regulamento Financeiro, o montante 
total não utilizado da reserva para crises 
disponível no final de 2020 transitará 
para 2021 sem ser reintegrado nas 
rubricas orçamentais que abrangem as 
ações referidas no artigo 5.º, n.º 2, alínea 
c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Or. en

Justificação

O mecanismo de transferência deve ser preservado.

Alteração 364
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, alínea 
d), do Regulamento Financeiro, as 
dotações não autorizadas da reserva 
agrícola serão transitadas sem limite de 
tempo para financiar a reserva agrícola nos 
exercícios seguintes.

Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, alínea 
d), do Regulamento Financeiro, as 
dotações não autorizadas da reserva 
agrícola serão transitadas sem limite de 
tempo para financiar a reserva agrícola nos 
exercícios seguintes, o que resultará numa 
acumulação de dotações de um ano para 
o outro, ao longo do exercício.

Or. fr

Alteração 365
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Suprimido

Or. es

Justificação

Propõe-se a eliminação do n.º 2 do artigo 14.º de modo a que as quantias deduzidas dos 
agricultores em 2020 sejam devolvidas em 2021 e se evite um tratamento discriminatório face 
a outros exercícios financeiros.

A manter-se a proposta da Comissão, poderemos deparar-nos com uma multiplicidade de 
ações judiciais perante os tribunais, por violação do atual Regulamento (UE) n.º 1306/2013 

que estipula que todos os montantes que não sejam disponibilizados para medidas de 
crise até ao final do exercício são desembolsados.

Alteração 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Suprimido
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Or. es

Alteração 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Suprimido

Or. ro

Alteração 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Suprimido

Or. en
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Justificação

No relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 
Parlamento com vista a um acordo, o Parlamento Europeu propôs um valor adicional de 400 
milhões de EUR em relação ao nível do orçamento da PAC para 2014-2020, a fim de 
constituir a reserva agrícola. De acordo com essa proposta, este parágrafo deve ser 
suprimido.

Alteração 369
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Suprimido

Or. pl

Alteração 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Suprimido
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Or. pl

Alteração 371
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Além disso, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 será devolvido aos beneficiários 
que foram submetidos a disciplina 
financeira no ano anterior.

Or. en

Alteração 372
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
do último ano de execução da atual PAC 
(ano N) transitará para o primeiro ano de 
execução da próxima PAC (ano N + 1),
sem ser reintegrado nas rubricas 
orçamentais que abrangem as ações 
referidas no artigo 5.º, n.º 2, alínea c), e 
disponibilizadas para o financiamento da 
reserva agrícola.

Or. fr
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Alteração 373
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 será devolvido aos agricultores, 
em conformidade com as regras vigentes, 
em 2021. A reserva para crises para 2021 
deve ser alimentada por uma rubrica 
orçamental adicional específica inserida 
na rubrica 2 do orçamento da UE.

Or. en

Justificação

Não concordo com o facto de as regras do fundo para crises preverem que os valores 
retirados em 2020 integrarão a nova reserva em 2021. Este valor deve ser devolvido aos 
agricultores em conformidade com as regras vigentes em 2021. A reserva para crises para 
2021 deve ser alimentada por uma rubrica orçamental adicional específica inserida na 
rubrica 2 do orçamento da UE.

Alteração 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 100.º, a 
fim de complementar o presente artigo na 
definição dos limites máximos por setor 
definidos no artigo 14.º, n.º 1, parágrafo 
2, alínea b).

Or. en



PE630.688v01-00 32/179 AM\1170200PT.docx

PT

Justificação

A presente alteração pretende introduzir uma medida para adotar os instrumentos de 
estabilização dos rendimentos referidos no artigo 70.º do Regulamento Plano Estratégico da 
PAC como medidas elegíveis para apoio proveniente da reserva agrícola no caso de crises 
graves com uma frequência superior ao limiar predefinido para cada setor através de atos 
delegados adotados pela Comissão Europeia. Essas medidas de reafetação visam reduzir o 
nível de risco, a fim de permitir o desenvolvimento do uso que os agricultores fazem desses 
instrumentos de gestão de riscos, em conformidade com os objetivos da Comissão Europeia 
neste âmbito.

Alteração 375
Jean Arthuis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 100.º, a 
fim de complementar o presente artigo na 
definição dos limites máximos por setor 
definidos no artigo 14.º, n.º 1, parágrafo 
2, alínea c).

Or. en

Alteração 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 100.º, que complementem o 
presente artigo para definir os limiares 
setoriais que permitem o lançamento de 
medidas de substituição dos instrumentos 
setoriais de estabilização dos rendimentos.

Or. fr
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Justificação

A presente alteração é complementar à alteração anterior que visa introduzir uma 
substituição dos instrumentos de estabilização dos rendimentos no caso de crises graves com 
uma frequência superior a um limiar setorial pré-definido por atos delegados pela Comissão, 
a fim de fazer reduzir o nível de riscos por forma a permitir o desenvolvimento destes 
instrumentos e a redução do montante das participações financeiras dos agricultores, em 
consonância com os objetivos da Comissão Europeia.

Alteração 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento e a contribuição financeira 
da União para as medidas específicas 
referidas no artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do 
presente regulamento, concedidas ao 
abrigo do capítulo IV do Regulamento 
(UE) n.º 228/2013 e do capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013 (a seguir 
designada por «taxa de ajustamento») 
quando as previsões para o financiamento 
das intervenções e medidas financiadas ao 
abrigo do sublimite para um dado exercício 
indicarem que os limites máximos anuais 
aplicáveis serão ultrapassados.

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento (a seguir designada por «taxa 
de ajustamento») quando as previsões para 
o financiamento das intervenções e 
medidas financiadas ao abrigo do sublimite 
para um dado exercício indicarem que os 
limites máximos anuais aplicáveis serão 
ultrapassados.

Or. es

Justificação

Os pagamentos diretos a partir dos fundos POSEI devem ser excluídos, uma vez que têm um 
limite máximo fixado no próprio Regulamento (UE) n.º 228/2013, o que impede, tanto do 
ponto de vista da programação como da execução, a contribuição para o excesso de gastos.

Alteração 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento e a contribuição financeira 
da União para as medidas específicas 
referidas no artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do 
presente regulamento, concedidas ao 
abrigo do capítulo IV do Regulamento 
(UE) n.º 228/2013 e do capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013 (a seguir 
designada por «taxa de ajustamento») 
quando as previsões para o financiamento 
das intervenções e medidas financiadas ao 
abrigo do sublimite para um dado exercício 
indicarem que os limites máximos anuais 
aplicáveis serão ultrapassados.

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento (a seguir designada por «taxa 
de ajustamento») quando as previsões para 
o financiamento das intervenções e 
medidas financiadas ao abrigo do sublimite 
para um dado exercício indicarem que os 
limites máximos anuais aplicáveis serão 
ultrapassados.

Or. en

Alteração 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento e a contribuição financeira da 
União para as medidas específicas referidas 
no artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do presente 
regulamento, concedidas ao abrigo do 
capítulo IV do Regulamento (UE) 
n.º 228/2013 e do capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013 (a seguir 
designada por «taxa de ajustamento») 
quando as previsões para o financiamento 

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento e a contribuição financeira da 
União para as medidas específicas referidas 
no artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do presente 
regulamento, concedidas ao abrigo do 
capítulo IV do Regulamento (UE) 
n.º 228/2013 e do capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013 (a seguir 
designada por «taxa de ajustamento») 
quando as previsões para o financiamento 
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das intervenções e medidas financiadas ao 
abrigo do sublimite para um dado exercício 
indicarem que os limites máximos anuais 
aplicáveis serão ultrapassados.

das intervenções e medidas financiadas ao 
abrigo do sublimite para um dado exercício 
indicarem que os limites máximos anuais 
aplicáveis serão ultrapassados. A taxa de 
ajustamento não se aplica aos 
pagamentos diretos de montante igual ou 
inferior a 2 000 EUR.

Or. pl

Justificação

Deve ser mantida a exceção do mecanismo de disciplina financeira para os beneficiários que 
recebem pagamentos diretos no valor de 2 000 EUR.

Alteração 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento e a contribuição financeira da 
União para as medidas específicas referidas 
no artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do presente 
regulamento, concedidas ao abrigo do 
capítulo IV do Regulamento (UE) n.º 
228/2013 e do capítulo IV do Regulamento 
(UE) n.º 229/2013 (a seguir designada por 
«taxa de ajustamento») quando as 
previsões para o financiamento das 
intervenções e medidas financiadas ao 
abrigo do sublimite para um dado exercício 
indicarem que os limites máximos anuais 
aplicáveis serão ultrapassados.

A Comissão fixará, para os beneficiários 
com um volume de ajudas superior a 2000 
euros, uma taxa de ajustamento para as 
intervenções de pagamento direto a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, alínea c), do 
presente regulamento e a contribuição 
financeira da União para as medidas 
específicas referidas no artigo 5.º, n.º 2, 
alínea f), do presente regulamento, 
concedidas ao abrigo do capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º 228/2013 e do 
capítulo IV do Regulamento (UE) n.º 
229/2013 (a seguir designada por «taxa de 
ajustamento») quando as previsões para o 
financiamento das intervenções e medidas 
financiadas ao abrigo do sublimite para um 
dado exercício indicarem que os limites 
máximos anuais aplicáveis serão 
ultrapassados.

Or. es
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Alteração 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento e a contribuição financeira da 
União para as medidas específicas referidas 
no artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do presente 
regulamento, concedidas ao abrigo do 
capítulo IV do Regulamento (UE) n.º 
228/2013 e do capítulo IV do Regulamento 
(UE) n.º 229/2013 (a seguir designada por 
«taxa de ajustamento») quando as 
previsões para o financiamento das 
intervenções e medidas financiadas ao 
abrigo do sublimite para um dado exercício 
indicarem que os limites máximos anuais 
aplicáveis serão ultrapassados.

A Comissão, com o acordo do Parlamento 
e do Conselho, fixará uma taxa de 
ajustamento para as intervenções de 
pagamento direto a que se refere o artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), do presente 
regulamento e a contribuição financeira da 
União para as medidas específicas referidas 
no artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do presente 
regulamento, concedidas ao abrigo do 
capítulo IV do Regulamento (UE) n.º 
228/2013 e do capítulo IV do Regulamento 
(UE) n.º 229/2013 (a seguir designada por 
«taxa de ajustamento») quando as 
previsões para o financiamento das 
intervenções e medidas financiadas ao 
abrigo do sublimite para um dado exercício 
indicarem que os limites máximos anuais 
aplicáveis serão ultrapassados.

Or. fr

Alteração 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A taxa de ajustamento determinada nos 
termos do presente artigo só é aplicável 
aos pagamentos diretos superiores a 
2 000 EUR a conceder a agricultores no 
ano civil correspondente.

Or. en
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Alteração 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A financiamento só é aplicável aos 
pagamentos diretos superiores a 
2 000 EUR a conceder a agricultores no 
ano civil correspondente.

Or. pl

Alteração 384
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O cálculo do ajustamento só afetará os 
beneficiários com pagamentos diretos 
equivalentes ou superiores a 2000 EUR.

Or. en

Alteração 385
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A taxa de ajustamento determinada nos 
termos do presente artigo só é aplicável 
aos pagamentos diretos superiores a 
2 500 EUR a conceder a agricultores no 
ano civil correspondente.

Or. en
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Justificação

Deve prever-se uma isenção para pequenos agricultores no âmbito da disciplina financeira.

Alteração 386
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A financiamento só é aplicável aos 
pagamentos diretos superiores a 
2 000 EUR a conceder a agricultores no 
ano civil correspondente.

Or. pl

Alteração 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, com base 
em novas informações, até 1 de dezembro
do ano civil a que a taxa de ajustamento se 
aplique, atos de execução que adaptem a 
taxa de ajustamento fixada nos termos do 
n.º 1. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 2.

2. A Comissão pode adotar, com base 
em novas informações, até 1 de novembro
do ano civil a que a taxa de ajustamento se 
aplique, atos de execução que adaptem a 
taxa de ajustamento fixada nos termos do 
n.º 1. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O ajustamento da disciplina financeira deve ser feito logo que os pagamentos possam ser 
efetuados em tempo útil. Não deve ser posta em causa a possibilidade de efetuar pagamentos 
diretos com informações atualizadas relativas à disciplina financeira a partir do dia 1 de 
janeiro.
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Alteração 388
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as dotações a título do 
primeiro parágrafo permanecerem 
disponíveis, a Comissão pode adotar atos 
de execução que estabeleçam, por Estado-
Membro, o reembolso de dotações não 
autorizadas a beneficiários finais, salvo se 
o montante global das dotações não 
autorizadas disponíveis para reembolso 
representar menos de 0,2% do limite 
máximo anual das despesas do FEAGA.

Sempre que as dotações a título do 
primeiro parágrafo permanecerem 
disponíveis, a Comissão pode adotar atos 
de execução que estabeleçam, por Estado-
Membro, o reembolso de dotações não 
autorizadas a beneficiários finais.

Or. en

Justificação

Esta frase não faz qualquer sentido no texto e deve ser suprimida.

Alteração 389
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as dotações a título do 
primeiro parágrafo permanecerem 
disponíveis, a Comissão pode adotar atos 
de execução que estabeleçam, por Estado-
Membro, o reembolso de dotações não 
autorizadas a beneficiários finais, salvo se 
o montante global das dotações não 
autorizadas disponíveis para reembolso 
representar menos de 0,2% do limite 
máximo anual das despesas do FEAGA.

Sempre que as dotações a título do 
primeiro parágrafo permanecerem 
disponíveis, a Comissão pode adotar atos 
de execução que estabeleçam, por Estado-
Membro, o reembolso de dotações não 
autorizadas a beneficiários finais, salvo se 
o montante global das dotações não 
autorizadas disponíveis para reembolso 
representar menos de 0,1 % do limite 
máximo anual das despesas do FEAGA.

Or. en
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Alteração 390
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os montantes fixados pela Comissão nos 
termos do n.º 3, segundo parágrafo, são 
reembolsados aos beneficiários finais pelos 
Estados-Membros de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios. Os 
Estados-Membros podem aplicar um 
limite mínimo de montantes de reembolso 
por beneficiário final.

Os montantes fixados pela Comissão nos 
termos do n.º 3, segundo parágrafo, são 
reembolsados aos beneficiários finais pelos 
Estados-Membros de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios.

Or. en

Alteração 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de, na elaboração do 
projeto de orçamento para um exercício N, 
se verificar que há um risco de ultrapassar 
o montante referido no artigo 12.º 
relativamente a esse exercício, a Comissão 
propõe ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou ao Conselho, as medidas 
necessárias para assegurar o respeito desse
montante.

1. No caso de, na elaboração do 
projeto de orçamento para um exercício N, 
se verificar que há um risco de ultrapassar 
o montante referido no artigo 12.º 
relativamente a esse exercício, a Comissão 
propõe ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou ao Conselho, as medidas 
necessárias para ajudar os Estados-
Membros a respeitar esse montante.

Or. fr

Alteração 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se, a qualquer momento, a 
Comissão considerar que há um risco de 
se ultrapassar o montante referido no 
artigo 12.º e que não lhe é possível tomar 
medidas adequadas para retificar a 
situação, a Comissão propõe outras 
medidas para assegurar o respeito desse 
montante. Essas medidas são adotadas 
pelo Conselho quando a base jurídica da 
medida em causa é o artigo 43.º, n.º 3, do 
Tratado, ou pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho, quando a base jurídica da 
medida em causa é o artigo 43.º, n.º 2, do 
Tratado.

2. Essas medidas são adotadas pelo 
Conselho quando a base jurídica da medida 
em causa é o artigo 43.º, n.º 3, do Tratado, 
ou pelo Parlamento Europeu e o Conselho, 
quando a base jurídica da medida em causa 
é o artigo 43.º, n.º 2, do Tratado.

Or. fr

Alteração 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se, no termo do exercício N, houver 
pedidos de reembolso dos Estados-
Membros que excedam ou sejam 
suscetíveis de exceder o montante referido 
no artigo 12.º, a Comissão:

Se, no termo do exercício N, houver 
pedidos de reembolso dos Estados-
Membros que excedam o montante referido 
no artigo 12.º, a Comissão:

Or. fr

Alteração 394
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que determinam os pagamentos 

6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que determinam os pagamentos 
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complementares ou as deduções que 
ajustam os pagamentos efetuados nos 
termos do n.º 3, sem aplicar o 
procedimento a que se refere o artigo 
101.º.

complementares ou as deduções que 
ajustam os pagamentos efetuados nos 
termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

Deve ser preservado o papel dos consultores financeiros e agrícolas (AFC).

Alteração 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que determinam os pagamentos 
complementares ou as deduções que 
ajustam os pagamentos efetuados nos 
termos do n.º 3, sem aplicar o 
procedimento a que se refere o artigo 101.º.

6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que determinam os pagamentos 
complementares ou as deduções que 
ajustam os pagamentos efetuados nos 
termos do n.º 3, aplicando o procedimento 
a que se refere o artigo 101.º.

Or. es

Justificação

O procedimento de pagamento mensal deve continuar a ser realizado através da Comissão, 
por razões de clareza e transparência.

Alteração 396
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido

Custos administrativos e de pessoal
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As despesas relativas aos custos 
administrativos e de pessoal efetuadas 
pelos Estados-Membros e os beneficiários 
da contribuição do FEAGA não são 
assumidas pelo Fundo.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve ser suprimido. Atendendo à impossibilidade de aumentar 
indefinidamente os custos administrativos dos Estados-Membros, a assistência técnica deve 
permanecer aberta à gestão pelo primeiro pilar da PAC.

Alteração 397
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 7.º, alínea b), a 
Comissão fornece gratuitamente esses 
dados de satélite às autoridades 
responsáveis pelo sistema de vigilância de 
zona ou aos prestadores de serviços 
autorizados por esses organismos a 
representá-los.

Nos termos do artigo 7.º, alínea b), a 
Comissão fornece gratuitamente esses 
dados de satélite às autoridades 
responsáveis pelo sistema de vigilância e 
de controlo de zona ou aos prestadores de 
serviços autorizados por esses organismos 
a representá-los.

Or. en

Alteração 398
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 7.º, alínea b), a 
Comissão fornece gratuitamente esses 
dados de satélite às autoridades 
responsáveis pelo sistema de vigilância de 
zona ou aos prestadores de serviços 
autorizados por esses organismos a 

Nos termos do artigo 7.º, alínea b), a 
Comissão fornece gratuitamente esses 
dados de satélite às autoridades 
responsáveis pelo sistema de vigilância e 
de controlo de zona ou aos prestadores de 
serviços autorizados por esses organismos 
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representá-los. a representá-los.

Or. en

Justificação

Os dados de satélite devem ser utilizados o mais amplamente possível, incluindo no sistema 
de controlo.

Alteração 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os dados de satélite continuam a ser 
propriedade da Comissão, que os 
recupera após a conclusão do trabalho.

Suprimido

Or. fr

Alteração 400
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode confiar a entidades 
especializadas a execução de tarefas 
relacionadas com técnicas ou métodos de 
trabalho relacionados com o sistema de 
monitorização por superfície referido no 
artigo 64.º, n.º 1, alínea c).

A Comissão pode confiar a entidades 
especializadas a execução de tarefas 
relacionadas com técnicas ou métodos de 
trabalho relacionados com o sistema de 
monitorização e de controlo por superfície 
referido no artigo 64.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 401
Norbert Erdős



AM\1170200PT.docx 45/179 PE630.688v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode confiar a entidades 
especializadas a execução de tarefas 
relacionadas com técnicas ou métodos de 
trabalho relacionados com o sistema de 
monitorização por superfície referido no 
artigo 64.º, n.º 1, alínea c).

A Comissão pode confiar a entidades 
especializadas a execução de tarefas 
relacionadas com técnicas ou métodos de 
trabalho relacionados com o sistema de 
monitorização e de controlo por superfície 
referido no artigo 64.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Justificação

Os dados de satélite devem ser utilizados o mais amplamente possível, incluindo no sistema 
de controlo.

Alteração 402
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Gerir os mercados agrícolas da 
União num contexto global;

a) Gerir de forma equitativa e 
sustentável os mercados agrícolas da 
União num contexto global, 
nomeadamente criando e expandindo 
mecanismos de monitorização do mercado 
a nível regional e mundial, tendo em 
conta os objetivos de desenvolvimento;

Or. en

Justificação

A monitorização é necessária para compreender os efeitos externos que as políticas internas 
da UE têm no mundo em desenvolvimento e, assim, alcançar a coerência das políticas para o 
desenvolvimento. Do mesmo modo, tal como estabelecido no artigo 191.º do TFUE, a PAC e 
o seu financiamento não devem obstar à realização dos ODS ou das metas enunciadas no 
Acordo de Paris sobre o Clima.
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Alteração 403
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Gerir os mercados agrícolas da 
União num contexto global;

a) Adotar medidas especificas para 
alinhar adequadamente o funcionamento 
dos mercados agrícolas da União tendo em 
conta as alterações nos mercados 
mundiais;

Or. en

Justificação

A possível despesa no que respeita à alínea a) requer uma clarificação.

Alteração 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea a)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Intervir nos mercados agrícolas 
em caso de perturbação que ponha em 
perigo o equilíbrio económico das 
explorações europeias;

Or. fr

Alteração 405
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Assegurar a monitorização 
agroeconómica e agro-ambiental-climática 

b) Assegurar a monitorização 
agroeconómica e agro-ambiental-climática 
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da utilização das terras agrícolas e das 
alterações do uso dos solos agrícolas, 
incluindo a agrossilvicultura, e o 
acompanhamento do estado das culturas, a 
fim de permitir a realização de estimativas, 
nomeadamente no que se refere aos 
rendimentos e à produção agrícola e 
impactos agrícolas associados a 
circunstâncias excecionais;

da utilização das terras agrícolas e das 
alterações do uso dos solos agrícolas, 
incluindo a agrossilvicultura, e o 
acompanhamento do estado dos solos e das 
culturas, a fim de permitir a realização de 
estimativas, nomeadamente no que se 
refere aos rendimentos e à produção 
agrícola e impactos agrícolas associados a 
circunstâncias excecionais, e de avaliar a 
resiliência dos sistemas agrícolas contra 
as alterações climáticas, bem como os 
progressos na aplicação de práticas 
agrícolas que contribuam para alcançar 
os objetivos e metas em matéria de clima 
estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e no Acordo 
de Paris sobre o Clima;

Or. en

Justificação

É fundamental monitorizar a base de recursos de que depende a agricultura e, em última 
instância, a nossa produtividade e competitividade a longo prazo. A monitorização é 
igualmente necessária para compreender os efeitos externos que as políticas internas da UE 
têm no mundo em desenvolvimento. Do mesmo modo, tal como estabelecido no artigo 191.º 
do TFUE, a PAC e o seu financiamento não devem obstar à realização dos ODS ou das metas 
enunciadas no Acordo de Paris sobre o Clima.

Alteração 406
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Assegurar a monitorização 
suficiente dos recursos naturais de que 
depende a produção agrícola, em 
particular o solo e as águas, a fim de 
permitir a correta avaliação da eficácia 
das despesas da PAC para fornecer bens 
públicos.

Or. en
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Alteração 407
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Contribuir para a transparência dos 
mercados mundiais;

d) Contribuir para a transparência dos 
mercados mundiais, assegurando, 
nomeadamente, a coerência das políticas 
de desenvolvimento;

Or. en

Alteração 408
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Contribuir para a transparência dos 
mercados mundiais;

d) Adotar medidas especificas que 
contribuam para a transparência dos 
desenvolvimentos nos mercados mundiais;

Or. en

Justificação

A possível despesa no que respeita à alínea d) requer uma clarificação. 

Alteração 409
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 7.º, alínea c), a Nos termos do artigo 7.º, alínea c), a 
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Comissão deve financiar as ações no que 
diz respeito à recolha ou à aquisição de 
informações necessárias à execução e ao 
acompanhamento da PAC, incluindo os 
dados obtidos via satélite e os dados 
meteorológicos, a criação de uma 
infraestrutura de dados espaciais e de um 
sítio Internet, a realização de estudos 
específicos ligados às condições climáticas, 
a utilização da teledeteção na 
monitorização das alterações de utilização 
de terrenos agrícolas para apoiar o 
acompanhamento da saúde dos solos e a 
atualização dos modelos 
agrometeorológicos e econométricos. Se 
necessário, estas ações devem ser 
realizadas em colaboração com a AEA, o 
JRC, laboratórios e organismos nacionais, 
ou com a participação do setor privado.

Comissão deve financiar as ações no que 
diz respeito à recolha ou à aquisição de 
informações necessárias à execução e ao 
acompanhamento da PAC e dos seus 
efeitos, tanto dentro como fora da União, 
incluindo os dados obtidos via satélite e os 
dados meteorológicos, a criação de uma 
infraestrutura de dados espaciais e de um 
sítio Internet, a realização de estudos 
específicos ligados às condições climáticas, 
a utilização da teledeteção na 
monitorização das alterações de utilização 
de terrenos agrícolas para apoiar o 
acompanhamento da saúde e da qualidade
dos solos e a atualização dos dados e
modelos agrometeorológicos e 
econométricos. Se necessário, estas ações 
devem ser realizadas em colaboração com 
a AEA, o Eurostat, o JRC, laboratórios e 
organismos nacionais, ou com a 
participação do setor privado, na condição 
de que a imparcialidade e a transparência 
sejam asseguradas, num espírito de 
informação proveniente de fontes abertas 
para os recursos partilhados e comuns no 
domínio público.

Or. en

Alteração 410
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros 
colaboram a fim de permitir o acesso às 
informações e dados necessários para 
medir o progresso e o desempenho da 
PAC; tal pode incluir a partilha de 
informações e dados.

Or. en
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Alteração 411
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura financiamento para 
manter e, caso necessário, expandir o 
LUCAS e outros instrumentos disponíveis 
para medir o desenvolvimento da 
formação e humificação do solo 
superficial, a erosão dos solos e a 
acumulação de pesticidas, a fim de 
permitir garantir que os fundos da UE são 
adequadamente utilizados no sentido de 
alcançar os objetivos da PAC delineados 
no Regulamento Plano Estratégico 
[.../...].

Or. en

Justificação

É necessário gastar uma quantia muito reduzida (em comparação com a soma dos 
pagamentos diretos, por exemplo), a fim de se poder verificar se a PAC está a alcançar todos 
os seus objetivos, em particular no que respeita ao solo e aos outros recursos naturais que 
constituem a base da agricultura.

Alteração 412
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Monitorização da coerência das políticas 
para o desenvolvimento:

1. De acordo com o artigo 208.º do 
TFUE, o impacto da PAC nos sistemas 
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alimentares e na segurança alimentar a 
longo prazo nos países em 
desenvolvimento deve ser sujeito a 
avaliações regulares e independentes. 
Esta monitorização deve prestar especial 
atenção ao impacto dos fluxos do 
comércio agroalimentar entre a UE e os 
países em desenvolvimento em termos de

i) produção, processamento e distribuição 
alimentar nos PMD,

ii) pequenos produtores locais e mulheres 
agricultoras,

iii) produtos considerados essenciais pelos 
países em desenvolvimento,

iv) produtos provenientes de setores onde 
tenham sido concedidos pagamentos 
associados no âmbito da PAC e aplicadas 
medidas da PAC para a gestão de crises.

2. A avaliação deve examinar os dados 
recolhidos dos observatórios do mercado 
da UE, fornecendo informações sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, bem como dados 
comprovativos facultados pelos países 
parceiros e outras partes interessadas, 
como organizações da sociedade civil. 
Para o efeito, deve alargar-se o âmbito 
setorial e geográfico dos observatórios do 
mercado da UE aos produtos 
considerados essenciais pelos países 
parceiros e para abranger os PMD. A 
Comissão define o âmbito e o processo da 
avaliação, por meio de atos delegados.

3. Se os dados de monitorização 
indicarem um risco de efeitos adversos 
sobre a produção e o processamento 
agroalimentar e a segurança alimentar de 
um país em desenvolvimento, a Comissão 
Europeia deve emitir um alerta precoce, 
incitando a uma consulta entre a União e 
as comunidades agrícolas em questão, 
bem como os governos dos países 
parceiros, a fim de acordar medidas 
corretivas. As partes afetadas devem ter 
acesso a uma salvaguarda social.
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4. Caso ocorram efeitos adversos sem que 
um alerta precoce tenha sido emitido, a 
parte afetada pode apresentar queixa. As 
queixas devem ser recebidas pelo relator 
permanente do Parlamento Europeu em 
matéria da coerência das políticas para o 
desenvolvimento, devendo ser processadas 
pelos auditores da Comissão Europeia. Os 
grupos afetados e outras partes 
interessadas podem apresentar dados 
comprovativos.

5. A Comissão transmite ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
sobre os resultados da avaliação, os dados 
probatórios recebidos e a resposta política 
da UE.

Or. en

Justificação

Este processo visa estabelecer um mecanismo que controle a coerência das políticas para o 
desenvolvimento e que permita, em simultâneo, que a Comissão receba sinais relativos aos 
mercados e comunidades potencialmente afetados. Tal expande o papel dos observatórios do 
mercado já existentes.  O papel de auditor da Comissão já existe na Comissão Europeia, 
podendo o mesmo ser igualmente atribuído no seio das delegações da UE com competências 
agrícolas e comerciais.

Alteração 413
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na sequência da sua decisão de aprovação 
do plano estratégico da PAC, a Comissão 
paga ao Estado-Membro um montante de 
pré-financiamento inicial para a totalidade 
do período do plano estratégico da PAC. 
Este pré-financiamento inicial é pago em 
prestações, do seguinte modo:

Na sequência da sua decisão de aprovação 
do plano estratégico da PAC, a Comissão 
paga ao Estado-Membro um montante de 
pré-financiamento inicial para a totalidade 
do período do plano estratégico da PAC. 
Este pré-financiamento inicial é pago na 
modalidade de 5 %do montante do apoio 
do FEADER para todo o período do plano 
estratégico da PAC.

Or. pl
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Alteração 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na sequência da sua decisão de aprovação 
do plano estratégico da PAC, a Comissão 
paga ao Estado-Membro um montante de 
pré-financiamento inicial para a totalidade 
do período do plano estratégico da PAC. 
Este pré-financiamento inicial é pago em 
prestações, do seguinte modo:

Na sequência da sua decisão de aprovação 
do plano estratégico da PAC, a Comissão 
paga ao Estado-Membro um montante de 
pré-financiamento inicial para a totalidade 
do período do plano estratégico da PAC. 
Este pré-financiamento inicial é pago na 
modalidade de 5 %do montante do apoio 
do FEADER para todo o período do plano 
estratégico da PAC.

Or. pl

Alteração 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em 2021: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 
período do plano estratégico da PAC;

Suprimido

Or. pl

Alteração 416
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em 2021: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 

Suprimido
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período do plano estratégico da PAC;

Or. pl

Alteração 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em 2021: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

a) Em 2021: 1,5 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Or. es

Justificação

Será conveniente realizar o pré-financiamento em dois anos, a fim de evitar atrasos na 
aplicação das medidas do segundo pilar.

Alteração 418
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em 2021: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

a) Em 2021: 1,5 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Or. it

Alteração 419
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Em 2021: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

a) Em 2021: 1,5 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Or. es

Alteração 420
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em 2022: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 
período do plano estratégico da PAC;

Suprimido

Or. pl

Alteração 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em 2022: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 
período do plano estratégico da PAC;

Suprimido

Or. pl

Alteração 422
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração
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b) Em 2022: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

b) Em 2022: 1,5 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Or. es

Alteração 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em 2022: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

b) Em 2022: 1,5 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Or. es

Justificação

Será conveniente realizar o pré-financiamento em dois anos, a fim de evitar atrasos na 
aplicação das medidas do segundo pilar.

Alteração 424
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em 2022: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

b) Em 2022: 1,5 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Or. it

Alteração 425
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em 2023: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 
período do plano estratégico da PAC.

Suprimido

Or. es

Alteração 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em 2023: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 
período do plano estratégico da PAC.

Suprimido

Or. es

Justificação

Será conveniente realizar o pré-financiamento em dois anos, a fim de evitar atrasos na 
aplicação das medidas do segundo pilar.

Alteração 427
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em 2023: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 
período do plano estratégico da PAC.

Suprimido

Or. pl
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Alteração 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em 2023: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o 
período do plano estratégico da PAC.

Suprimido

Or. pl

Alteração 429
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em 2023: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC.

c) Em 2023: 1,5 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC.

Or. it

Alteração 430
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nenhum pré-financiamento 
adicional será pago ou recuperado quando 
ocorrer uma transferência para ou do 
FEADER em conformidade com o artigo 
90.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

3. Quando ocorrer uma transferência 
para ou do FEADER em conformidade 
com o artigo 90.º do Regulamento (UE) n.º 
…/… [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC], será pago ou recuperado um pré-
financiamento adicional.

Or. en
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Justificação

O bom começo das intervenções financiadas pelo FEADER não deve nunca ser bloqueado 
pela limitação dos valores de pré-financiamento concedidos pela UE. As intervenções 
financiadas pelo FEADER representam, nomeadamente, um contributo para objetivos 
importantes (p. ex. ambientais, de desenvolvimento rural, etc.). Não se justifica calcular o 
pré-financiamento com base no orçamento inicial do FEADER, uma vez que as potenciais 
transferências entre os dois pilares podem ter um efeito significativo sobre o montante 
absoluto disponível para pré-financiamento.

Alteração 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nenhum pré-financiamento 
adicional será pago ou recuperado quando 
ocorrer uma transferência para ou do 
FEADER em conformidade com o artigo 
90.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

3. O pré-financiamento adicional pode 
ser pago ou recuperado quando ocorrer 
uma transferência para ou do FEADER em 
conformidade com o artigo 90.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC].

Or. en

Alteração 432
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os juros gerados pelo pré-
financiamento são utilizados para o plano 
estratégico da PAC em questão e 
deduzidos do montante das despesas 
públicas indicadas na declaração final de 
despesas.

4. Os juros gerados pelo pré-
financiamento são utilizados para o plano 
estratégico da PAC ou o plano de 
intervenção regional em questão e 
deduzidos do montante das despesas 
públicas indicadas na declaração final de 
despesas.

Or. en
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Justificação

No caso dos planos regionais e a fim de manter a coerência neste artigo, os juros produzidos 
pelos valores de pré-financiamento devem ser utilizados para o mesmo plano que os gerou.

Alteração 433
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados para cada plano estratégico da 
PAC. São calculados pela aplicação da taxa 
de contribuição para cada tipo de 
intervenção às despesas públicas efetuadas 
a título dessa medida, como referido no 
artigo 85.º do Regulamento (UE) n.º .../2... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados para cada plano estratégico da 
PAC ou, quando apropriado, para cada 
programa de intervenção regional. São 
calculados pela aplicação da taxa de 
contribuição para cada tipo de intervenção 
às despesas públicas efetuadas a título 
dessa medida, como referido no artigo 85.º 
do Regulamento (UE) n.º .../2... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Or. en

Justificação

Clarificação no que respeita aos pagamentos intercalares no caso de programas de 
intervenção regional.

Alteração 434
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados para cada plano estratégico da 
PAC. São calculados pela aplicação da taxa 
de contribuição para cada tipo de 
intervenção às despesas públicas efetuadas 
a título dessa medida, como referido no 
artigo 85.º do Regulamento (UE) n.º .../2... 

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados para cada plano estratégico da 
PAC. São calculados pela aplicação da taxa 
de cofinanciamento para cada tipo de 
intervenção às despesas públicas efetuadas 
a título dessa medida, como referido no 
artigo 85.º do Regulamento (UE) n.º .../2... 
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[Regulamento Plano Estratégico da PAC]. [Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Or. en

Alteração 435
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 52.º do Regulamento (UE)… 
/… [RDC], a declaração de despesas deve 
incluir os montantes totais desembolsados 
ou, no caso de garantias, os montantes 
reservados em conformidade com os 
contratos de garantia, pela autoridade de 
gestão, aos beneficiários finais referidos 
nas alíneas a), b) e c) do [artigo 74.º, n.º 5, 
do Regulamento (UE)… /… Plano 
Estratégico da PAC - regras de 
elegibilidade ou instrumentos financeiros].

3. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento 
(UE)… /… [RDC], a declaração de 
despesas deve incluir os montantes totais 
desembolsados ou, no caso de garantias, os 
montantes reservados em conformidade 
com os contratos de garantia, pela 
autoridade de gestão, aos beneficiários 
finais referidos nas alíneas a), b) e c) do 
[artigo 74.º, n.º 5, do Regulamento (UE)… 
/… Plano Estratégico da PAC - regras de 
elegibilidade ou instrumentos financeiros].

Or. sl

Justificação

A referência deve ser feita ao artigo 53.º, n.º 1, do RDC sobre os instrumentos financeiros 
geridos pela autoridade de gestão.

Alteração 436
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 52.º do Regulamento 
(UE)…/… [RDC], as declarações de 
despesas que incluem despesas para 

4. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE)…/… [RDC], as declarações de 
despesas que incluem despesas para 
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instrumentos financeiros devem ser 
submetidas de acordo com as seguintes 
condições:

instrumentos financeiros devem ser 
submetidas de acordo com as seguintes 
condições:

Or. sl

Justificação

A referência deve ser feita ao artigo 53.º, n.º 2, do RDC sobre os instrumentos financeiros 
geridos sob a responsabilidade da autoridade de gestão.

Alteração 437
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo após 
a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC relevante e na 
correspondente decisão de apuramento das 
contas. Essas contas são apresentadas à 
Comissão, o mais tardar, seis meses após a 
data final de elegibilidade das despesas 
prevista no artigo 80.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] e abrangem as 
despesas efetuadas pelo organismo pagador 
até à última data de elegibilidade das 
despesas.

1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo após 
a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC relevante e na 
correspondente decisão de apuramento das 
contas e desde que o Estado-Membro em 
causa tenha demonstrado à Comissão que 
está a alcançar resultados quantificados, 
mensuráveis e objetivos ou 
cientificamente verificáveis, tendo em 
conta a sustentabilidade em matéria de 
clima, ambiente e desenvolvimento, 
incluindo a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo 
de Paris. Essas contas são apresentadas à 
Comissão, o mais tardar, seis meses após a 
data final de elegibilidade das despesas 
prevista no artigo 80.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] e abrangem as 
despesas efetuadas pelo organismo pagador 
até à última data de elegibilidade das 
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despesas.

Or. en

Alteração 438
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo após 
a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC relevante e na 
correspondente decisão de apuramento das 
contas. Essas contas são apresentadas à 
Comissão, o mais tardar, seis meses após a 
data final de elegibilidade das despesas 
prevista no artigo 80.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] e abrangem as 
despesas efetuadas pelo organismo pagador 
até à última data de elegibilidade das 
despesas.

1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo após 
a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC relevante ou, 
quando apropriado, do programa de 
intervenção regional e na correspondente 
decisão de apuramento das contas. Essas 
contas são apresentadas à Comissão, o 
mais tardar, seis meses após a data final de 
elegibilidade das despesas prevista no 
artigo 80.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º .../... [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC] e abrangem as despesas efetuadas 
pelo organismo pagador até à última data 
de elegibilidade das despesas.

Or. en

Justificação

Clarificação no que respeita ao pagamento do saldo das intervenções de desenvolvimento 
rural no caso de programas de intervenção regional.

Alteração 439
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1



PE630.688v01-00 64/179 AM\1170200PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo 
após a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do
plano estratégico da PAC relevante e na 
correspondente decisão de apuramento das 
contas. Essas contas são apresentadas à 
Comissão, o mais tardar, seis meses após a 
data final de elegibilidade das despesas 
prevista no artigo 80.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] e abrangem as 
despesas efetuadas pelo organismo pagador 
até à última data de elegibilidade das 
despesas.

1. A Comissão paga o saldo após a 
receção do último relatório do desempenho 
da execução do plano estratégico da PAC, 
com base no plano financeiro em vigor a 
nível dos tipos de intervenções do 
FEADER, nas contas anuais do último 
exercício de execução do plano estratégico 
da PAC relevante e na correspondente 
decisão de apuramento das contas. Essas 
contas são apresentadas à Comissão, o 
mais tardar, seis meses após a data final de 
elegibilidade das despesas prevista no 
artigo 80.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º .../... [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC] e abrangem as despesas efetuadas 
pelo organismo pagador até à última data 
de elegibilidade das despesas.

Or. en

Justificação

Esta frase não faz sentido, visto a Comissão considerar sempre a disponibilidade orçamental 
antes de pagar o saldo.

Alteração 440
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo 
após a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC relevante e na 
correspondente decisão de apuramento das 

1. A Comissão paga o saldo após a 
receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC relevante e na 
correspondente decisão de apuramento das 
contas. Essas contas são apresentadas à 
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contas. Essas contas são apresentadas à 
Comissão, o mais tardar, seis meses após a 
data final de elegibilidade das despesas 
prevista no artigo 80.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] e abrangem as 
despesas efetuadas pelo organismo pagador 
até à última data de elegibilidade das 
despesas.

Comissão, o mais tardar, seis meses após a 
data final de elegibilidade das despesas 
prevista no artigo 80.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] e abrangem as 
despesas efetuadas pelo organismo pagador 
até à última data de elegibilidade das 
despesas.

Or. en

Alteração 441
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de a Comissão não receber 
o último relatório do desempenho anual e 
os documentos necessários para o 
apuramento das contas do último exercício 
de execução do programa no prazo fixado 
no n.º 1, o saldo é anulado 
automaticamente nos termos do artigo 32.º.

3. No caso de a Comissão não receber 
o último relatório do desempenho e os 
documentos necessários para o apuramento 
das contas do último exercício de execução 
do programa no prazo fixado no n.º 1, o 
saldo é anulado automaticamente nos 
termos do artigo 32.º.

Or. en

Justificação

À semelhança do que se passa em relação a outros fundos da UE, a Comissão Europeia 
propõe também nesta proposta de ato legislativo a obrigação de apresentação de relatórios 
anuais pelos Estados-Membros da UE. Não é possível apoiar este novo elemento, uma vez 
que as administrações nacionais e regionais ficariam impossibilitadas de recolher e 
organizar os dados necessários para os relatórios anuais de desempenho. Seria mais realista 
elaborar relatórios de dois em dois (bienais) ou de três em três (trienais) anos, pois tal 
permitiria assegurar a pontualidade e a credibilidade dos relatórios.

Alteração 442
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. pl

Alteração 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. pl
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Alteração 444
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. fr

Justificação

O objetivo da presente alteração é voltar à regra N+3, a fim de estabelecer os prazos 
necessários para a correta implementação dos programas e assegurar um consumo 
adequado do orçamento anual.

Alteração 445
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
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das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. ro

Alteração 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. pl

Justificação

Esta alteração permitirá fazer uma melhor utilização dos fundos do segundo pilar. Deve ser 
mantido o princípio N + 3.

Alteração 447
Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

Manutenção do «statu quo».

Alteração 448
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. hr
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Alteração 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. es

Justificação

Para facilitar o cumprimento das autorizações orçamentais, é necessário manter a regra N + 
3. Como consequência da alteração do modelo da PAC, não parece oportuno modificar essa 
regra, pelo menos por enquanto. Esta alteração é consentânea com a posição mantida no 
projeto de relatório sobre planos estratégicos.

Alteração 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
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intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 451
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. es

Justificação

Nas primeiras parcelas anuais da programação, será mais difícil atender a essa exigência 
mais rigorosa. Considera-se que, para cumprir as autorizações, é necessário manter a regra 
n + 3.

Alteração 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta de regulamento
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Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. en
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Justificação

É preferível manter a regra do ano N+3, em vez da regra N+2 proposta. Necessitamos de 
mais tempo para garantir que os fundos da UE são utilizados na íntegra para investimentos, 
o ambiente, o clima, etc., em vez de se perderem.

Alteração 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 455
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
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financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Or. it

Alteração 456
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de processo judicial ou de 
recurso administrativo com efeito 
suspensivo, é interrompido o prazo referido 
no n.º 1 ou no n.º 2, durante o período em 
que decorre o referido processo ou recurso 
administrativo, no que diz respeito ao 
montante correspondente às operações em 
causa, desde que a Comissão receba uma 
notificação fundamentada do Estado-
Membro até 31 de janeiro do ano N + 3.

3. Em caso de processo judicial ou de 
recurso administrativo com efeito 
suspensivo, é interrompido o prazo referido 
no n.º 1 ou no n.º 2, durante o período em 
que decorre o referido processo ou recurso 
administrativo, no que diz respeito ao 
montante correspondente às operações em 
causa, desde que a Comissão receba uma 
notificação fundamentada do Estado-
Membro até 31 de janeiro do ano N + 4.

Or. hr

Alteração 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de processo judicial ou de 
recurso administrativo com efeito 
suspensivo, é interrompido o prazo referido 
no n.º 1 ou no n.º 2, durante o período em 

3. Em caso de processo judicial ou de 
recurso administrativo com efeito 
suspensivo, é interrompido o prazo referido 
no n.º 1 ou no n.º 2, durante o período em 
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que decorre o referido processo ou recurso 
administrativo, no que diz respeito ao 
montante correspondente às operações em 
causa, desde que a Comissão receba uma 
notificação fundamentada do Estado-
Membro até 31 de janeiro do ano N + 3.

que decorre o referido processo ou recurso 
administrativo, no que diz respeito ao 
montante correspondente às operações em 
causa, desde que a Comissão receba uma 
notificação fundamentada do Estado-
Membro até 31 de janeiro do ano N + 4.

Or. en

Justificação

Modificação em conformidade com o regulamento global.

Alteração 458
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de processo judicial ou de 
recurso administrativo com efeito 
suspensivo, é interrompido o prazo referido 
no n.º 1 ou no n.º 2, durante o período em 
que decorre o referido processo ou recurso 
administrativo, no que diz respeito ao 
montante correspondente às operações em 
causa, desde que a Comissão receba uma 
notificação fundamentada do Estado-
Membro até 31 de janeiro do ano N + 3.

3. Em caso de processo judicial ou de 
recurso administrativo com efeito 
suspensivo, é interrompido o prazo referido 
no n.º 1 ou no n.º 2, durante o período em 
que decorre o referido processo ou recurso 
administrativo, no que diz respeito ao 
montante correspondente às operações em 
causa, desde que a Comissão receba uma 
notificação fundamentada do Estado-
Membro até 31 de janeiro do ano N + 4.

Or. es

Alteração 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
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reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão em 31 de Dezembro do ano 
n + 2;

reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão em 31 de Dezembro do ano 
n + 3;

Or. es

Alteração 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano N 
+ 2;

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano N 
+ 3;

Or. en

Justificação

É preferível manter a regra ano N+3, em vez da regra N+2 proposta. Necessitamos de mais 
tempo para garantir que os fundos da UE são utilizados na íntegra para investimentos, o 
ambiente, o clima, etc., em vez de se perderem.

Alteração 461
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano N 
+ 2;

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano N 
+ 3;

Or. it
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Alteração 462
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano 
N + 2;

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano 
N + 3;

Or. ro

Alteração 463
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano 
N + 2;

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano 
N + 3;

Or. hr

Alteração 464
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 

a) A parte das autorizações
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
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pela Comissão em 31 de Dezembro do ano 
n + 2;

pela Comissão em 31 de Dezembro do ano 
n + 3;

Or. es

Alteração 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano N 
+ 2;

a) A parte das autorizações 
orçamentais que tenha sido objeto de uma 
declaração de despesas, mas cujo 
reembolso tenha sido reduzido ou suspenso 
pela Comissão a 31 de dezembro do ano N 
+ 3;

Or. en

Alteração 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Proposta de regulamento
Artigo 34 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do FEADER, uma operação 
pode receber diferentes formas de apoio do 
plano estratégico da PAC e de outros 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI) ou instrumentos da 
União apenas se o montante total do 
auxílio cumulado concedido ao abrigo das 
diferentes formas de apoio não exceder a 
intensidade do auxílio mais elevada ou o 
montante de auxílio aplicável a esse tipo de 
intervenção, tal como referido no título III 
do Regulamento (UE) n.º… /… 
(Regulamento Plano Estratégico da PAC). 
Nesse caso, os Estados-Membros não 

No âmbito do FEADER, uma operação 
pode receber diferentes formas de apoio do 
plano estratégico da PAC e de outros 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI) ou instrumentos da 
União apenas se o montante total do 
auxílio cumulado concedido ao abrigo das 
diferentes formas de apoio não exceder a 
intensidade do auxílio mais elevada ou o 
montante de auxílio aplicável a esse tipo de 
intervenção, tal como referido no título III 
do Regulamento (UE) n.º… /… 
(Regulamento Plano Estratégico da PAC). 
Nesse caso, as despesas declaradas num 
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declaram despesas à Comissão para: pedido de pagamento não são declaradas
para:

Or. en

Alteração 467
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 34 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do FEADER, uma operação 
pode receber diferentes formas de apoio do 
plano estratégico da PAC e de outros 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI) ou instrumentos da 
União apenas se o montante total do 
auxílio cumulado concedido ao abrigo das 
diferentes formas de apoio não exceder a
intensidade do auxílio mais elevada ou o 
montante de auxílio aplicável a esse tipo de 
intervenção, tal como referido no título III 
do Regulamento (UE) n.º… /… 
(Regulamento Plano Estratégico da PAC). 
Nesse caso, os Estados-Membros não 
declaram despesas à Comissão para:

No âmbito do FEADER, uma operação 
pode receber diferentes formas de apoio do 
plano estratégico da PAC e de outros 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI) ou instrumentos da 
União apenas se o montante total do 
auxílio cumulado concedido ao abrigo das 
diferentes formas de apoio não exceder a 
intensidade do auxílio mais elevada ou o 
montante de auxílio aplicável a esse tipo de 
intervenção, tal como referido no título III 
do Regulamento (UE) n.º… /… 
(Regulamento Plano Estratégico da PAC). 
Nesse caso, os Estados-Membros não 
declaram a totalidade ou parte das
despesas à Comissão para:

Or. en

Justificação

A última frase do segundo parágrafo exclui a acumulação das despesas no âmbito do Plano 
Estratégico da PAC com outros instrumentos da UE (qualquer um pode ser declarado), 
enquanto a primeira frase o permite expressamente até à intensidade de auxílio mais elevada.

Alteração 468
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 34 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração
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O montante das despesas a ser 
contabilizado numa declaração de despesas 
pode ser calculado proporcionalmente, em 
conformidade com o documento que 
estabelece as condições do apoio.

O montante das despesas a ser 
contabilizado numa declaração de despesas 
dos diferentes instrumentos de auxílio 
referidos no segundo parágrafo pode ser 
calculado proporcionalmente, em 
conformidade com o documento que 
estabelece as condições do apoio.

Or. en

Justificação

Além disso, o último parágrafo permite supostamente uma declaração de despesas 
proporcional para os diferentes instrumentos. No entanto, a redação não está totalmente 
clara.

Alteração 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As despesas referidas no artigo 5.º, n.º 2, e 
no artigo 6.º podem ser financiadas pela 
União apenas se:

As despesas referidas no artigo 5.º, n.º 2, e 
no artigo 6.º podem ser financiadas pela 
União apenas se tiverem sido efetuadas 
por organismos pagadores acreditados e:

Or. en

Alteração 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tiverem sido efetuadas pelos 
organismos pagadores;

Suprimido

Or. en
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Alteração 471
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tiverem sido efetuadas em 
conformidade com as regras específicas da 
União, ou

b) Tiverem sido efetuadas em 
conformidade com as regras específicas da 
União.

Or. fr

Justificação

A presente alteração complementar visa encontrar um meio termo entre os limites de um 
sistema de controlo anual baseado no desempenho, nos pontos fortes de um controlo 
plurianual dos progressos dos Estados-Membros em relação à realização dos objetivos da 
União e o retorno à situação atual (controlo apenas da conformidade). Sendo que o 
aditamento destes três sistemas não parece ser realista, propõe-se manter apenas um 
controlo de conformidade das despesas e um sistema plurianual de desempenho.

Alteração 472
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estiverem relacionadas com os 
tipos de intervenções a que se refere o 
Regulamento (UE) n.º .../... [Plano 
Estratégico da PAC],

Suprimido

i) forem elegíveis graças a um resultado 
documentado correspondente, e

ii) tiverem sido efetuadas em 
conformidade com os sistemas de 
governação aplicáveis, sem prolongar as 
condições de elegibilidade para os 
beneficiários individuais estabelecidas nos 
planos estratégicos nacionais da PAC.

Or. fr
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Justificação

A presente alteração de supressão visa encontrar um meio termo entre os limites de um 
sistema de controlo anual baseado no desempenho, nos pontos fortes de um controlo 
plurianual dos progressos dos Estados-Membros em relação à realização dos objetivos da 
União e o retorno à situação atual (controlo apenas da conformidade). Sendo que o 
aditamento destes três sistemas não parece ser realista, propõe-se manter apenas um 
controlo de conformidade das despesas e um sistema plurianual de desempenho.

Alteração 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) forem elegíveis graças a um 
resultado documentado correspondente, e

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta subalínea deve ser suprimida, uma vez que a declaração do resultado não faz parte da 
declaração de despesas, mas sim dos relatórios de desempenho, conforme referido no artigo 
121.º, n.º 4, do Regulamento Plano Estratégico da PAC.

Alteração 474
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) forem elegíveis graças a um 
resultado documentado correspondente, e

i) forem elegíveis graças a um 
resultado documentado correspondente, em 
conformidade com o anexo I do 
Regulamento Plano Estratégico da PAC 
que assegura uma base de referência para 
a sustentabilidade pelo menos ao nível da 
União, e

Or. en
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Alteração 475
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) não causem danos sociais ou 
ambientais e sejam coerentes com os 
objetivos políticos da UE, bem como com 
os compromissos e deveres internacionais, 
em conformidade com os artigos 5.º e 6.º 
do Regulamento Plano Estratégico da 
PAC.

Or. en

Alteração 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) tiverem sido efetuadas em 
conformidade com os sistemas de 
governação aplicáveis, sem prolongar as 
condições de elegibilidade para os 
beneficiários individuais estabelecidas nos 
planos estratégicos nacionais da PAC.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.
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Alteração 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) tiverem sido efetuadas em 
conformidade com os sistemas de 
governação aplicáveis, sem prolongar as 
condições de elegibilidade para os 
beneficiários individuais estabelecidas nos 
planos estratégicos nacionais da PAC.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta subalínea deve ser suprimida, uma vez que a questão em causa é abordada nos 
procedimentos de conformidade no artigo 53.º.

Alteração 478
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) tiverem sido efetuadas em 
conformidade com os sistemas de 
governação aplicáveis, sem prolongar as 
condições de elegibilidade para os 
beneficiários individuais estabelecidas nos 
planos estratégicos nacionais da PAC.

ii) tiverem sido efetuadas em 
conformidade com os sistemas de 
governação aplicáveis, respeitando as 
condicionalidades estabelecidas nos planos 
estratégicos nacionais da PAC que 
asseguram uma abordagem comum e 
condições de concorrência equitativas 
entre os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A nova abordagem de prestação desloca a ênfase da elegibilidade ao nível das explorações 
agrícolas para os resultados ao nível do Estado, mas as regras ao nível das explorações 
agrícolas serão estabelecidas pelos Estados-Membros; é importante que estes adotem uma 
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abordagem comum e a mantenham conjuntamente, no sentido de obter condições de 
concorrência equitativas, enquanto base para o mercado comum.

Alteração 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A alínea c), subalínea i), do primeiro 
parágrafo não se aplica aos 
adiantamentos pagos aos beneficiários ao 
abrigo de tipos de intervenções referidos 
no Regulamento (UE) n.º... /... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Suprimido

Or. fr

Justificação

A presente alteração complementar visa encontrar um meio termo entre os limites de um 
sistema de controlo anual baseado no desempenho, nos pontos fortes de um controlo 
plurianual dos progressos dos Estados-Membros em relação à realização dos objetivos da 
União e o retorno à situação atual (controlo apenas da conformidade). Sendo que o 
aditamento destes três sistemas não parece ser realista, propõe-se manter apenas um 
controlo de conformidade das despesas e um sistema plurianual de desempenho.

Alteração 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso o direito da União estabeleça prazos 
de pagamento, os pagamentos efetuados 
pelos organismos pagadores aos 
beneficiários antes do primeiro dia possível 
do prazo de pagamento e após o último dia 
possível do mesmo prazo tornam esses 
pagamentos inelegíveis para financiamento 
pela União.

Caso o direito da União estabeleça prazos 
de pagamento, os pagamentos efetuados 
pelos organismos pagadores aos 
beneficiários antes do primeiro dia possível 
do prazo de pagamento e após o último dia 
possível do mesmo prazo tornam esses 
pagamentos inelegíveis para financiamento 
pela União, apenas no caso de o 
incumprimento constituir uma ameaça 
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grave aos interesses financeiros da União. 
O organismo pagador em questão deve ter 
sempre a oportunidade de se explicar.

Or. fr

Alteração 481
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso o direito da União estabeleça prazos 
de pagamento, os pagamentos efetuados 
pelos organismos pagadores aos 
beneficiários antes do primeiro dia possível 
do prazo de pagamento e após o último dia 
possível do mesmo prazo tornam esses 
pagamentos inelegíveis para financiamento 
pela União.

Caso o direito da União estabeleça prazos 
de pagamento, os pagamentos efetuados 
pelos organismos pagadores aos 
beneficiários antes do primeiro dia possível 
do prazo de pagamento e após o último dia 
possível do mesmo prazo são inelegíveis 
para financiamento pela União, exceto nos 
casos, condições e limites a determinar 
tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Justificação

A redação atual desta questão no artigo 40.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 reflete 
melhor os objetivos da UE.

Alteração 482
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre as 
circunstâncias e condições em que os 
pagamentos referidos no primeiro 

A fim de tornar as despesas efetuadas 
antes do primeiro dia possível do prazo de 
pagamento e após o último dia possível do
mesmo prazo elegíveis para 
financiamento pela União, limitando ao 
mesmo tempo o impacto financeiro, a 
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parágrafo do presente artigo podem ser 
considerados elegíveis, tendo em conta o 
princípio da proporcionalidade.

Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que derroguem a regra contida no 
primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A redação atual desta questão no artigo 40.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 reflete 
melhor os objetivos da UE.

Alteração 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido

Redução dos pagamentos mensais e 
intercalares

1. Caso as declarações de despesas ou as 
informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
limites máximos financeiros fixados no 
direito da União foram excedidos, a 
Comissão reduz ou suspende os 
pagamentos mensais ou intercalares ao 
Estado-Membro em causa no âmbito dos 
atos de execução relativos aos 
pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou no âmbito dos 
pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

2. Caso as declarações de despesas ou as 
informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
prazos de pagamento a que se refere o 
artigo 36.º não foram cumpridos, o 
Estado-Membro tem a oportunidade de 
apresentar as suas observações, num 
prazo que não pode ser inferior a 30 dias. 
Se o Estado-Membro não apresentar as 
suas observações dentro do prazo referido 
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ou se a Comissão considerar a sua 
resposta insatisfatória, a Comissão pode 
reduzir ou suspender os pagamentos 
mensais ou intercalares ao Estado-
Membro em causa no âmbito dos atos de 
execução relativos aos pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
no âmbito dos pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

3. As reduções ao abrigo do presente 
artigo aplicam-se sem prejuízo do 
artigo 51.º.

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabelecem regras de 
execução adicionais sobre o procedimento 
e outras modalidades práticas do bom 
funcionamento do mecanismo previsto no 
artigo 36.º. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 101.º, n.º 3.

Or. pl

Alteração 484
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 37.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido

Redução dos pagamentos mensais e 
intercalares

1. Caso as declarações de despesas ou as 
informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
limites máximos financeiros fixados no 
direito da União foram excedidos, a 
Comissão reduz ou suspende os 
pagamentos mensais ou intercalares ao 
Estado-Membro em causa no âmbito dos 
atos de execução relativos aos 
pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou no âmbito dos 
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pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

2. Caso as declarações de despesas ou as 
informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
prazos de pagamento a que se refere o 
artigo 36.º não foram cumpridos, o 
Estado-Membro tem a oportunidade de 
apresentar as suas observações, num 
prazo que não pode ser inferior a 30 dias. 
Se o Estado-Membro não apresentar as 
suas observações dentro do prazo referido 
ou se a Comissão considerar a sua 
resposta insatisfatória, a Comissão pode 
reduzir ou suspender os pagamentos 
mensais ou intercalares ao Estado-
Membro em causa no âmbito dos atos de 
execução relativos aos pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
no âmbito dos pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

3. As reduções ao abrigo do presente 
artigo aplicam-se sem prejuízo do 
artigo 51.º.

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabelecem regras de 
execução adicionais sobre o procedimento 
e outras modalidades práticas do bom 
funcionamento do mecanismo previsto no 
artigo 36.º. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 101.º, n.º 3.

Or. pl

Alteração 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso as declarações de despesas ou 
as informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 

1. Caso as declarações de despesas ou 
as informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
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limites máximos financeiros fixados no 
direito da União foram excedidos, a 
Comissão reduz ou suspende os 
pagamentos mensais ou intercalares ao 
Estado-Membro em causa no âmbito dos 
atos de execução relativos aos 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou no âmbito dos pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º.

limites máximos financeiros fixados no 
direito da União foram excedidos, a 
Comissão reduz ou suspende os 
pagamentos mensais ou intercalares ao 
Estado-Membro em causa, após acordo do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. fr

Alteração 486
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as declarações de despesas ou 
as informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
prazos de pagamento a que se refere o 
artigo 36.º não foram cumpridos, o Estado-
Membro tem a oportunidade de apresentar 
as suas observações, num prazo que não 
pode ser inferior a 30 dias. Se o Estado-
Membro não apresentar as suas 
observações dentro do prazo referido ou se 
a Comissão considerar a sua resposta 
insatisfatória, a Comissão pode reduzir ou 
suspender os pagamentos mensais ou
intercalares ao Estado-Membro em causa 
no âmbito dos atos de execução relativos 
aos pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou no âmbito dos pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º.

2. Caso as declarações de despesas ou 
as informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
prazos de pagamento a que se refere o 
artigo 36.º não foram cumpridos, o Estado-
Membro tem a oportunidade de apresentar 
as suas observações, num prazo que não 
pode ser inferior a 30 dias. Se o Estado-
Membro não apresentar as suas 
observações dentro do prazo referido ou se 
a Comissão tiver concluído que os 
comentários fornecidos são 
manifestamente insuficientes, a Comissão 
pode reduzir ou suspender os pagamentos 
mensais ou intercalares ao Estado-Membro 
em causa no âmbito dos atos de execução 
relativos aos pagamentos mensais referidos 
no artigo 19.º, n.º 3, ou no âmbito dos 
pagamentos intercalares referidos no artigo 
30.º A Comissão assegura que quaisquer 
reduções não provoquem mais atrasos ou 
problemas no Estado-Membro dos 
beneficiários finais.

Or. en
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Alteração 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as declarações de despesas ou 
as informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
prazos de pagamento a que se refere o 
artigo 36.º não foram cumpridos, o Estado-
Membro tem a oportunidade de apresentar 
as suas observações, num prazo que não 
pode ser inferior a 30 dias. Se o Estado-
Membro não apresentar as suas 
observações dentro do prazo referido ou se 
a Comissão considerar a sua resposta 
insatisfatória, a Comissão pode reduzir ou 
suspender os pagamentos mensais ou 
intercalares ao Estado-Membro em causa 
no âmbito dos atos de execução relativos 
aos pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou no âmbito dos 
pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

2. Caso as declarações de despesas ou 
as informações referidas no artigo 88.º 
permitam à Comissão concluir que os 
prazos de pagamento a que se refere o 
artigo 36.º não foram cumpridos, o Estado-
Membro tem a oportunidade de apresentar 
as suas observações, num prazo que não 
pode ser inferior a 30 dias. Se o Estado-
Membro não apresentar as suas 
observações dentro do prazo referido ou se 
a Comissão considerar a sua resposta 
insatisfatória, a Comissão pode reduzir ou 
suspender os pagamentos mensais ou 
intercalares ao Estado-Membro em causa , 
após acordo do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. fr

Alteração 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As reduções ao abrigo do presente 
artigo aplicam-se sem prejuízo do artigo 
51.º.

3. As reduções ao abrigo do presente 
artigo aplicam-se de acordo com o 
princípio da proporcionalidade e sem 
prejuízo do artigo 51.º.

Or. en
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Alteração 489
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido

Suspensão de pagamentos no âmbito do 
apuramento anual

1.

Caso os Estados-Membros não submetam 
os documentos referidos nos artigos 8.º, 
n.º 3 e 11.º, n.º 1, dentro dos prazos, 
conforme previsto no artigo 8.º, n.º 3, a 
Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam o montante total dos 
pagamentos mensais a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 3. A Comissão reembolsa 
os montantes suspensos ao receber os 
documentos em falta do Estado-Membro 
em causa, desde que a data de receção 
não ultrapasse os seis meses após o prazo.

Relativamente aos pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º, as 
declarações de despesas devem ser 
consideradas inadmissíveis em 
conformidade com o n.º 6 desse artigo.

2.

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença 
entre as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 
50% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente 
justificadas, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

A suspensão aplica-se às despesas 
relativas às intervenções que foram objeto 
da redução referida no artigo 52.º, n.º 2, e 
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o montante a suspender não excede a 
percentagem correspondente à redução 
aplicada em conformidade com o 
artigo 52.º, n.º 2. Os montantes suspensos
são reembolsados pela Comissão aos 
Estados-Membros ou permanentemente 
reduzidos por meio do ato de execução a 
que se refere o artigo 52.º.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre a 
taxa de suspensão dos pagamentos.

3.

Os atos de execução previstos no presente 
artigo são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.

Antes de adotar estes atos de execução, a 
Comissão informa o Estado-Membro em 
causa da sua intenção e oferece-lhe a 
oportunidade de apresentar observações, 
num prazo que não pode ser inferior a 30 
dias.

Os atos de execução que determinam os 
pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou os pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º, têm 
em conta os atos de execução adotados 
nos termos do presente número.

Or. pl

Alteração 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 38.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido

Suspensão de pagamentos no âmbito do 
apuramento anual
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1.

Caso os Estados-Membros não submetam 
os documentos referidos nos artigos 8.º, 
n.º 3 e 11.º, n.º 1, dentro dos prazos, 
conforme previsto no artigo 8.º, n.º 3, a 
Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam o montante total dos 
pagamentos mensais a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 3. A Comissão reembolsa 
os montantes suspensos ao receber os 
documentos em falta do Estado-Membro 
em causa, desde que a data de receção 
não ultrapasse os seis meses após o prazo.

Relativamente aos pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º, as 
declarações de despesas devem ser 
consideradas inadmissíveis em 
conformidade com o n.º 6 desse artigo.

2.

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença 
entre as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 
50% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente 
justificadas, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

A suspensão aplica-se às despesas 
relativas às intervenções que foram objeto 
da redução referida no artigo 52.º, n.º 2, e 
o montante a suspender não excede a 
percentagem correspondente à redução 
aplicada em conformidade com o 
artigo 52.º, n.º 2. Os montantes suspensos 
são reembolsados pela Comissão aos 
Estados-Membros ou permanentemente 
reduzidos por meio do ato de execução a 
que se refere o artigo 52.º.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o 
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presente regulamento, com regras sobre a 
taxa de suspensão dos pagamentos.

3.

Os atos de execução previstos no presente 
artigo são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.

Antes de adotar estes atos de execução, a 
Comissão informa o Estado-Membro em 
causa da sua intenção e oferece-lhe a 
oportunidade de apresentar observações, 
num prazo que não pode ser inferior a 30 
dias.

Os atos de execução que determinam os 
pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou os pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º, têm 
em conta os atos de execução adotados 
nos termos do presente número.

Or. pl

Alteração 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso os Estados-Membros não submetam 
os documentos referidos nos artigos 8.º, n.º 
3 e 11.º, n.º 1, dentro dos prazos, conforme 
previsto no artigo 8.º, n.º 3, a Comissão 
pode adotar atos de execução que 
suspendam o montante total dos 
pagamentos mensais a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 3. A Comissão reembolsa os 
montantes suspensos ao receber os 
documentos em falta do Estado-Membro 
em causa, desde que a data de receção não 
ultrapasse os seis meses após o prazo.

Caso os Estados-Membros não submetam 
os documentos referidos nos artigos 8.º, n.º 
3 e 11.º, n.º 1, dentro dos prazos, conforme 
previsto no artigo 8.º, n.º 3, a Comissão, 
após ter informado o Parlamento e o 
Conselho, pode adotar atos de execução 
que suspendam o montante total dos 
pagamentos mensais a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 3. A Comissão reembolsa os 
montantes suspensos ao receber os 
documentos em falta do Estado-Membro 
em causa, desde que a data de receção não 
ultrapasse um ano após o prazo.

Or. fr



PE630.688v01-00 96/179 AM\1170200PT.docx

PT

Alteração 492
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso os Estados-Membros não submetam 
os documentos referidos nos artigos 8.º, n.º 
3 e 11.º, n.º 1, dentro dos prazos, conforme 
previsto no artigo 8.º, n.º 3, a Comissão 
pode adotar atos de execução que 
suspendam o montante total dos 
pagamentos mensais a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 3. A Comissão reembolsa os 
montantes suspensos ao receber os 
documentos em falta do Estado-Membro 
em causa, desde que a data de receção não 
ultrapasse os seis meses após o prazo.

Caso os Estados-Membros não submetam 
os documentos referidos nos artigos 8.º, n.º 
3 e 11.º, n.º 1, até 30 de junho, conforme 
previsto no artigo 8.º, n.º 3, a Comissão 
pode adotar atos de execução que 
suspendam o montante total dos 
pagamentos mensais a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 3. A Comissão reembolsa os 
montantes suspensos ao receber os 
documentos em falta do Estado-Membro 
em causa, desde que a data de receção não 
ultrapasse os seis meses após o prazo.

Or. en

Justificação

A data de 15 de fevereiro seria demasiado prematura para o relatório de desempenho. É 
preferível fixá-la no dia 30 de junho.

Alteração 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, no âmbito do apuramento 
anual do desempenho referido no artigo 
52.º, a Comissão estabelecer que a 
diferença entre as despesas declaradas e o 
montante correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50 
% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente 
justificadas, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 

Suprimido
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pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

A suspensão aplica-se às despesas 
relativas às intervenções que foram objeto 
da redução referida no artigo 52.º, n.º 2, e 
o montante a suspender não excede a 
percentagem correspondente à redução 
aplicada em conformidade com o artigo 
52.º, n.º 2. Os montantes suspensos são 
reembolsados pela Comissão aos Estados-
Membros ou permanentemente reduzidos 
por meio do ato de execução a que se 
refere o artigo 52.º.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa de 
suspensão dos pagamentos.

Or. fr

Justificação

A presente alteração é coerente com a vontade da relatora de controlar o desempenho 
apenas numa base plurianual e, por conseguinte, de suprimir o controlo anual das 
realizações. Por conseguinte, é normal suprimir este número, que dispõe as regras para a 
suspensão de pagamentos no caso de um apuramento anual do desempenho, sendo que se 
este apuramento já não existe, este número não tem razão de ser.

Alteração 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, no âmbito do apuramento 
anual do desempenho referido no artigo 
52.º, a Comissão estabelecer que a 
diferença entre as despesas declaradas e o 
montante correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 
50% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente 

Suprimido
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justificadas, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

A suspensão aplica-se às despesas 
relativas às intervenções que foram objeto 
da redução referida no artigo 52.º, n.º 2, e 
o montante a suspender não excede a 
percentagem correspondente à redução 
aplicada em conformidade com o artigo 
52.º, n.º 2. Os montantes suspensos são 
reembolsados pela Comissão aos Estados-
Membros ou permanentemente reduzidos 
por meio do ato de execução a que se 
refere o artigo 52.º.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa de 
suspensão dos pagamentos.

Or. en

Justificação

Proponho a supressão do presente número. A meu ver, não deve ser aplicada qualquer 
suspensão se os resultados planeados não forem atingidos, uma vez que tal planeamento 
prospetivo assenta, necessariamente, em estimativas prévias. Caso se aplicasse a suspensão, 
tal colocaria ainda mais em perigo as hipóteses de alcançar as metas e marcos seguintes, 
pelo que tal procedimento tenderia a ser contraproducente.

Alteração 495
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença 
entre as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 

Suprimido
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50% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente 
justificadas, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

Or. it

Alteração 496
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados
comunicados relevantes for superior a 50% 
e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente justificadas, 
a Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50
% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente justificadas, 
a Comissão pode dar imediatamente início 
a discussões técnicas com a autoridade 
competente desse Estado-Membro, a fim 
de encontrar uma solução comum para 
resolver a situação de modo harmonioso.
Caso não consigam chegar a uma 
conclusão dentro de um prazo de 6 meses, 
a Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Or. en

Justificação

A meu ver, não deve ser aplicada qualquer suspensão se os resultados planeados não forem 
atingidos, uma vez que tal planeamento prospetivo assenta, necessariamente, em estimativas 
prévias. Caso se aplicasse a suspensão, tal colocaria ainda mais em perigo as hipóteses de 
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alcançar as metas e marcos seguintes, pelo que tal procedimento tenderia a ser 
contraproducente.

Alteração 497
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50%
e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente justificadas, 
a Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 
50 % para intervenções não abrangidas 
pelo artigo 68.º do [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC] e não for possível ao 
Estado-Membro apresentar razões 
devidamente justificadas, a Comissão pode 
adotar atos de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou os pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º.

Or. sl

Justificação

Um valor de 50 % é certamente grave e deve ser abordado de alguma forma. No entanto, 
parece necessário prever disposições especiais para os investimentos, dada a probabilidade 
de flutuações anuais significativas.

Alteração 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
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as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50 
% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente justificadas, 
a Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no artigo 
30.º.

as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50 
% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente justificadas, 
a Comissão pode, após informar o 
Parlamento e o Conselho, adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Or. fr

Alteração 499
Elsi Katainen

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50% 
e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente justificadas, 
a Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no artigo 
30.º.

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50 
% e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões justificadas, a Comissão 
pode adotar atos de execução que 
suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no artigo 
30.º.

Or. en

Justificação

Deve haver uma flexibilidade real no sentido de a Comissão poder considerar as justificações 
dos Estados-Membros. Por exemplo, condições climáticas extremas são razões que devem ser 
sempre tidas em conta.

Alteração 500
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Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa de 
suspensão dos pagamentos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A meu ver, não deve ser aplicada qualquer suspensão se os resultados planeados não forem 
atingidos, uma vez que tal planeamento prospetivo assenta, necessariamente, em estimativas 
prévias. Caso se aplicasse a suspensão, tal colocaria ainda mais em perigo as hipóteses de 
alcançar as metas e marcos seguintes, pelo que tal procedimento tenderia a ser 
contraproducente.

Alteração 501
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre a 
taxa de suspensão dos pagamentos.

Suprimido

Or. sl

Justificação

As regras relativas à taxa de suspensão dos pagamentos devem ser estabelecidas no presente 
regulamento. Por conseguinte, o presente parágrafo deve ser suprimido.

Alteração 502
Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Justificação

A presente alteração propõe a supressão das consequências financeiras associadas ao 
acompanhamento plurianual do desempenho, sem, no entanto, eliminar este 
acompanhamento do desempenho, cuja implementação deve ser gradual, dado que a extensão 
de um quadro de desempenho ao primeiro pilar constitui uma etapa importante que deve 
permitir uma melhor gestão da PAC a médio e longo prazo.

Alteração 503
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39 Suprimido

Suspensão dos pagamentos no âmbito do 
acompanhamento plurianual do 
desempenho

1.

Em caso de atraso ou de progresso 
insuficiente no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico 
nacional da PAC, monitorizado de acordo 
com os artigos 115.º e 116.º do 
Regulamento (UE) …/…[Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], a Comissão 
pode solicitar ao Estado-Membro em 
causa que aplique as medidas corretivas 
necessárias, de acordo com um plano de 
ação com indicadores de progresso claros, 
estabelecer após consulta da Comissão.

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
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ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

2.

Se os Estado-Membro não apresentar 
nem executar o plano de ação a que se 
refere o n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
a situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

A suspensão é aplicada de acordo com o 
princípio da proporcionalidade às 
despesas pertinentes relativas às 
intervenções que deviam ser abrangidas 
por esse plano de ação. A Comissão 
reembolsa os montantes suspensos 
quando, com base na avaliação do 
desempenho a que se refere o artigo 121.º 
do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
se alcança um progresso satisfatório no 
cumprimento dos objetivos. Se a situação 
não for corrigida até ao termo do plano 
estratégico nacional da PAC, a Comissão 
pode adotar um ato de execução 
reduzindo definitivamente o montante 
suspenso para o Estado-Membro em 
causa.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa e a 
duração da suspensão dos pagamentos e 
as condições para o reembolso ou redução 
desses montantes no que respeita à 
monitorização plurianual do desempenho.

3.

Os atos de execução previstos nos n.º 1 e 
n.º 2 são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.
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Antes de adotar estes atos de execução, a 
Comissão informa o Estado-Membro em 
causa da sua intenção e solicita-lhe que 
responda dentro de um prazo não inferior 
a 30 dias.

Or. pt

Alteração 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido

Suspensão dos pagamentos no âmbito do 
acompanhamento plurianual do 
desempenho

1.

Em caso de atraso ou de progresso 
insuficiente no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico 
nacional da PAC, monitorizado de acordo 
com os artigos 115.º e 116.º do 
Regulamento (UE) …/…[Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], a Comissão 
pode solicitar ao Estado-Membro em 
causa que aplique as medidas corretivas 
necessárias, de acordo com um plano de 
ação com indicadores de progresso claros, 
estabelecer após consulta da Comissão.

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

2.

Se os Estado-Membro não apresentar 
nem executar o plano de ação a que se 
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refere o n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
a situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou os pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º.

A suspensão é aplicada de acordo com o 
princípio da proporcionalidade às 
despesas pertinentes relativas às 
intervenções que deviam ser abrangidas 
por esse plano de ação. A Comissão 
reembolsa os montantes suspensos 
quando, com base na avaliação do 
desempenho a que se refere o artigo 121.º 
do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
se alcança um progresso satisfatório no 
cumprimento dos objetivos. Se a situação 
não for corrigida até ao termo do plano 
estratégico nacional da PAC, a Comissão 
pode adotar um ato de execução 
reduzindo definitivamente o montante 
suspenso para o Estado-Membro em 
causa.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre a 
taxa e a duração da suspensão dos 
pagamentos e as condições para o 
reembolso ou redução desses montantes 
no que respeita à monitorização 
plurianual do desempenho.

3.

Os atos de execução previstos nos n.º 1 e 
n.º 2 são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.

Antes de adotar estes atos de execução, a 
Comissão informa o Estado-Membro em 
causa da sua intenção e solicita-lhe que 
responda dentro de um prazo não inferior 
a 30 dias.

Or. pl
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Alteração 505
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido

Suspensão dos pagamentos no âmbito do 
acompanhamento plurianual do 
desempenho

1.

Em caso de atraso ou de progresso 
insuficiente no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico 
nacional da PAC, monitorizado de acordo 
com os artigos 115.º e 116.º do 
Regulamento (UE) …/…[Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], a Comissão 
pode solicitar ao Estado-Membro em 
causa que aplique as medidas corretivas 
necessárias, de acordo com um plano de 
ação com indicadores de progresso claros, 
estabelecer após consulta da Comissão.

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

2.

Se os Estado-Membro não apresentar 
nem executar o plano de ação a que se 
refere o n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
a situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no 
artigo 19.º, n.º 3, ou os pagamentos 
intercalares referidos no artigo 30.º.

A suspensão é aplicada de acordo com o 
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princípio da proporcionalidade às 
despesas pertinentes relativas às 
intervenções que deviam ser abrangidas 
por esse plano de ação. A Comissão 
reembolsa os montantes suspensos 
quando, com base na avaliação do 
desempenho a que se refere o artigo 121.º 
do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
se alcança um progresso satisfatório no 
cumprimento dos objetivos. Se a situação 
não for corrigida até ao termo do plano 
estratégico nacional da PAC, a Comissão 
pode adotar um ato de execução 
reduzindo definitivamente o montante 
suspenso para o Estado-Membro em 
causa.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre a 
taxa e a duração da suspensão dos 
pagamentos e as condições para o 
reembolso ou redução desses montantes 
no que respeita à monitorização 
plurianual do desempenho.

3.

Os atos de execução previstos nos n.º 1 e 
n.º 2 são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.

Antes de adotar estes atos de execução, a 
Comissão informa o Estado-Membro em 
causa da sua intenção e solicita-lhe que 
responda dentro de um prazo não inferior 
a 30 dias.

Or. pl

Justificação

Os artigos 37.º, 38.º e 39.º devem ser suprimidos em virtude das repercussões financeiras 
para os Estados-Membros caso a Comissão pudesse decidir unilateralmente a suspensão dos 
pagamentos, sem que fosse alcançado um acordo sobre determinada situação com o Estado-
Membro em questão.
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Alteração 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido

Suspensão dos pagamentos no âmbito do 
acompanhamento plurianual do 
desempenho

1.

Em caso de atraso ou de progresso 
insuficiente no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico 
nacional da PAC, monitorizado de acordo 
com os artigos 115.º e 116.º do 
Regulamento (UE) …/…[Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], a Comissão 
pode solicitar ao Estado-Membro em 
causa que aplique as medidas corretivas 
necessárias, de acordo com um plano de 
ação com indicadores de progresso claros, 
estabelecer após consulta da Comissão.

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

2.

Se os Estado-Membro não apresentar 
nem executar o plano de ação a que se 
refere o n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
a situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

A suspensão é aplicada de acordo com o 
princípio da proporcionalidade às 
despesas pertinentes relativas às 
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intervenções que deviam ser abrangidas 
por esse plano de ação. A Comissão 
reembolsa os montantes suspensos 
quando, com base na avaliação do 
desempenho a que se refere o artigo 121.º 
do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
se alcança um progresso satisfatório no 
cumprimento dos objetivos. Se a situação 
não for corrigida até ao termo do plano 
estratégico nacional da PAC, a Comissão 
pode adotar um ato de execução 
reduzindo definitivamente o montante 
suspenso para o Estado-Membro em 
causa.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa e a 
duração da suspensão dos pagamentos e 
as condições para o reembolso ou redução 
desses montantes no que respeita à 
monitorização plurianual do desempenho.

3.

Os atos de execução previstos nos n.º 1 e 
n.º 2 são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.

Antes de adotar estes atos de execução, a 
Comissão informa o Estado-Membro em 
causa da sua intenção e solicita-lhe que 
responda dentro de um prazo não inferior 
a 30 dias.

Or. en

Justificação

Proponho a supressão do presente artigo. A meu ver, não deve ser aplicada qualquer 
suspensão se os resultados planeados não forem atingidos, uma vez que tal planeamento 
prospetivo assenta, necessariamente, em estimativas prévias. Caso se aplicasse a suspensão, 
tal colocaria ainda mais em perigo as hipóteses de alcançar as metas e marcos seguintes, 
pelo que tal procedimento tenderia a ser contraproducente. Discordo sobretudo com as 
suspensões decorrentes da monitorização do desempenho.
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Alteração 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de atraso ou de progresso 
insuficiente no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico 
nacional da PAC, monitorizado de acordo 
com os artigos 115.º e 116.º do 
Regulamento (UE) .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], a Comissão 
pode solicitar ao Estado-Membro em 
causa que aplique as medidas corretivas 
necessárias, de acordo com um plano de 
ação com indicadores de progresso claros, 
estabelecer após consulta da Comissão.

Suprimido

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem baseada em resultados deve ser progressiva. A extensão de 
um quadro de desempenho ao 1º pilar constitui uma etapa importante que deverá permitir 
uma melhor gestão da PAC a médio/longo prazo sem impor uma sanção financeira.  Propõe-
se tornar o relatório de desempenho plurianual e dissociado do apuramento anual (em 
termos de data e conteúdo).

Alteração 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Em caso de atraso ou de progresso 
insuficiente no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico nacional 
da PAC, monitorizado de acordo com os 
artigos 115.º e 116.º do Regulamento (UE) 
…/…[Regulamento Plano Estratégico da 
PAC], a Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro em causa que aplique as 
medidas corretivas necessárias, de acordo 
com um plano de ação com indicadores de 
progresso claros, estabelecer após consulta 
da Comissão.

Em caso de atraso ou de progresso 
insuficiente no cumprimento dos objetivos, 
em conformidade com o artigo 121.º, n.º 
9, do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC] 
sobre os indicadores de resultados,
estabelecidos no plano estratégico nacional 
da PAC, monitorizado de acordo com os 
artigos 115.º e 116.º do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC], e nos casos em que não seja 
possível ao Estado-Membro apresentar 
razões devidamente justificadas, a 
Comissão pode solicitar ao Estado-
Membro em causa que apresente e aplique 
um plano de ação, a estabelecer após 
consulta da Comissão. O plano de ação 
deve descrever as medidas corretivas 
necessárias, bem como as escalas 
temporais previstas para a sua execução.

Or. en

Alteração 509
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, n.º 
3.

Após a consulta e a concessão de 
oportunidade de resposta ao Estado-
Membro em causa, a Comissão pode 
adotar atos de execução que estabeleçam 
regras adicionais aplicáveis aos elementos 
dos planos de ação, incluindo, em especial, 
uma definição dos indicadores de 
progresso e o procedimento para a 
instituição dos planos de ação. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 101.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 510
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

As regras aplicáveis aos elementos dos 
planos de ação e o procedimento para a 
instituição dos planos de ação são os 
seguintes [a precisar pela Comissão].

Or. sl

Justificação

As regras relativas aos planos de ação devem ser incluídas no ato de base e não em atos de 
execução.

Alteração 511
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
a situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
totalmente oposto ao necessário para 
retificar a situação, a Comissão dá início 
imediato a discussões técnicas com a 
autoridade competente desse Estado-
Membro, a fim de encontrar uma solução 
comum para resolver a situação de modo 
harmonioso. Caso não consigam chegar a 
uma conclusão dentro de um prazo de 6 
meses, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
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os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Or. en

Justificação

A meu ver, não deve ser aplicada qualquer suspensão se os resultados planeados não forem 
atingidos, uma vez que tal planeamento prospetivo assenta, necessariamente, em estimativas 
prévias. Caso se aplicasse a suspensão, tal colocaria ainda mais em perigo as hipóteses de 
alcançar as metas e marcos seguintes, pelo que tal procedimento tenderia a ser 
contraproducente. Discordo sobretudo com as suspensões decorrentes da monitorização do 
desempenho.

Alteração 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se o plano de ação apresentado 
pelo Estado-Membro for manifestamente 
insuficiente para retificar a situação, a 
Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no artigo 
30.º. A Comissão terá em conta a escala 
temporal indicada para a execução do 
plano de ação antes de adotar qualquer 
procedimento de suspensão.

Or. en

Alteração 513
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º. Os critérios que permitem 
verificar se os planos de ação são 
suficientes incluem: [a precisar pela 
Comissão].

Or. sl

Justificação

Os critérios para verificar se os planos de ação são suficientes devem ser incluídos no ato de 
base.

Alteração 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode, após ter 
informado o Parlamento e o Conselho,
adotar atos de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

Or. fr

Alteração 515
Matt Carthy
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 sem fundamentação, ou se esse plano 
de ação for manifestamente insuficiente 
para retificar a situação, a Comissão pode 
adotar atos de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

Or. en

Alteração 516
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa e a 
duração da suspensão dos pagamentos e 
as condições para o reembolso ou redução 
desses montantes no que respeita à 
monitorização plurianual do desempenho.

Suprimido

Or. en

Justificação

A meu ver, não deve ser aplicada qualquer suspensão se os resultados planeados não forem 
atingidos, uma vez que tal planeamento prospetivo assenta, necessariamente, em estimativas 
prévias. Caso se aplicasse a suspensão, tal colocaria ainda mais em perigo as hipóteses de 
alcançar as metas e marcos seguintes, pelo que tal procedimento tenderia a ser 
contraproducente. Discordo sobretudo com as suspensões decorrentes da monitorização do 
desempenho.
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Alteração 517
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre a 
taxa e a duração da suspensão dos 
pagamentos e as condições para o 
reembolso ou redução desses montantes 
no que respeita à monitorização 
plurianual do desempenho.

Suprimido

Or. sl

Justificação

Os critérios relativos à taxa e à duração da suspensão dos pagamentos devem ser incluídos 
no ato de base. Por conseguinte, o presente parágrafo deve ser suprimido.

Alteração 518
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Suspensão dos pagamentos 
no âmbito de deficiências nos sistemas de 
governação

Artigo 40.º Suspensão dos pagamentos 
no âmbito de deficiências nos organismos 
pagadores

Or. en

Justificação

Gostaria de manter o âmbito atual neste ponto. Só devem ser aplicadas suspensões derivadas 
de problemas relacionados com os organismos pagadores.

Alteração 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposta de regulamento
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Suspensão dos pagamentos no âmbito de 
deficiências nos sistemas de governação

Acompanhamento dos pagamentos no 
âmbito de deficiências nos sistemas de 
governação

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 520
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de deficiências graves no 
bom funcionamento dos sistemas de 
governação, a Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro em causa que aplique as 
medidas corretivas necessárias, de acordo 
com um plano de ação com indicadores de 
progresso claros a estabelecer após 
consulta da Comissão.

Suprimido

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

Or. en
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Justificação

Uma vez que os procedimentos aqui expostos carecem de transparência e regras claras, o n.º 
1 deve ser suprimido.

Alteração 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso de deficiências graves no bom
funcionamento dos sistemas de 
governação, a Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro em causa que aplique as 
medidas corretivas necessárias, de acordo 
com um plano de ação com indicadores de 
progresso claros a estabelecer após 
consulta da Comissão.

A Comissão conta com o Comité dos 
Fundos Agrícolas para assegurar um 
intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros no que se refere ao 
funcionamento dos sistemas de 
governação. Esses intercâmbios devem ter 
em conta os elementos constantes dos 
relatórios anuais emitidos pelos 
organismos pagadores, conforme previsto 
no artigo 8.º, n.º 3, alínea c), subalínea ii), 
e o parecer do organismo de certificação, 
em conformidade com o artigo 11.º, n.º 1, 
alínea b).

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 3.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
esta situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

No caso de deficiências graves no bom 
funcionamento dos sistemas de 
governação, a Comissão pode solicitar ao
Estado-Membro em causa que execute as 
medidas corretivas necessárias, de acordo 
com um plano de ação com indicadores de 
progresso claros a estabelecer após 
consulta da Comissão. A Comissão pode 
adotar atos de execução que estabeleçam 
regras adicionais aplicáveis aos elementos 
dos planos de ação e o procedimento para 
a instituição dos planos de ação. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame referido no artigo 
101.º, n.º 3.

Or. fr
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Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
esta situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
esta situação, a Comissão pode, após ter 
informado o Parlamento e o Conselho,
adotar atos de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

Or. fr

Alteração 525
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
esta situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 sem fundamentação, ou se esse plano 
de ação for manifestamente insuficiente 
para retificar esta situação, a Comissão 
pode adotar atos de execução que 
suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
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artigo 30.º. pagamentos intercalares referidos no artigo 
30.º

Or. en

Alteração 526
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar 
esta situação, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se o Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1 ou se esse plano de ação for 
claramente oposto ao necessário para 
retificar esta situação, a Comissão pode 
adotar atos de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares
referidos no artigo 30.º

Or. en

Justificação

A expressão «manifestamente insuficiente» é ambígua. Recomendo vivamente a sua 
reformulação, uma vez que a redação atual implicaria um nível significativo de incerteza e de 
potencial subjetividade.

Alteração 527
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A suspensão é aplicada de acordo com o 
princípio da proporcionalidade às despesas 
pertinentes efetuadas pelo Estado-Membro 
em que se observam deficiências durante 
um período a determinar nos atos de 
execução referidos no primeiro parágrafo,
que não pode ser superior a 12 meses. Caso 

A suspensão é aplicada de acordo com o 
princípio da proporcionalidade às despesas 
pertinentes efetuadas pelo Estado-Membro 
em que se observam deficiências graves
durante um período que não pode ser 
superior a 12 meses. Caso se mantenham 
as condições que deram origem à 
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se mantenham as condições que deram 
origem à suspensão, a Comissão pode 
adotar atos de execução que prorroguem 
aquele período por novos períodos não 
superiores a 12 meses no total. Os 
montantes suspensos são tomados em 
consideração aquando da adoção dos atos 
de execução a que se refere o artigo 53.º.

suspensão, a Comissão pode adotar atos de 
execução que prorroguem aquele período 
por novos períodos não superiores a 12 
meses no total. Os montantes suspensos 
são tomados em consideração aquando da 
adoção dos atos de execução a que se 
refere o artigo 53.º.

Or. sl

Justificação

O termo «graves» deve ser repetido a fim de deixar claro que essa suspensão apenas pode 
ocorrer se estiverem em causa deficiências graves. A Comissão também não está habilitada a 
determinar um período para a suspensão, tal como referido no primeiro parágrafo. A 
habilitação prevista no primeiro parágrafo limita-se aos elementos e ao procedimento para a 
elaboração do plano de ação. Por conseguinte, a referência ao primeiro parágrafo deve ser 
suprimida.

Alteração 528
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os atos de execução previstos no 
presente artigo são adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 101.º, n.º 2.

Suprimido

Antes de adotar os atos de execução 
referidos no n.º 2, a Comissão informa o 
Estado-Membro em causa da sua 
intenção e solicita-lhe que responda num 
prazo que não pode ser inferior a 30 dias.

Os atos de execução que determinam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3 ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º devem ter em 
conta os atos de execução adotados nos 
termos do primeiro parágrafo do presente 
número.

Or. en



PE630.688v01-00 124/179 AM\1170200PT.docx

PT

Justificação

Uma vez que os procedimentos aqui expostos carecem de transparência e regras claras, o n.º 
3 deve ser suprimido.

Alteração 529
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
pagamentos no âmbito das intervenções e 
medidas referidas no artigo 63.º, n.º 2, são 
efetuados entre 1 de dezembro e 30 de 
junho do ano civil seguinte.

Os Estados-Membros asseguram que os 
pagamentos no âmbito das intervenções e 
medidas referidas no artigo 63.º, n.º 2, são 
efetuados entre 1 de dezembro e 30 de 
dezembro do ano civil seguinte.

Or. it

Alteração 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
50 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
50 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos e às medidas 
referidas no capítulo IV do Regulamento 
(UE) n.º 228/2013 e no capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013 
respetivamente;

Or. en

Alteração 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
50 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
75 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

Or. en

Justificação

Tendo em conta que ambas as intervenções do pilar são abrangidas pelo mesmo plano da 
PAC, calendários e percentagens harmonizados para os adiantamentos entre as intervenções 
de pagamento direto e as intervenções no domínio do desenvolvimento rural contribuiriam 
para o objetivo de simplificação.

Alteração 532
Laurenţiu Rebega

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
50 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
75 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

Or. ro

Alteração 533
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
50 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

a) Pagar, até 30 de dezembro, 
adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito às intervenções de pagamentos 
diretos;
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Or. it

Alteração 534
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pagar, até 1 de dezembro, 
adiantamentos até 75 %, no que diz 
respeito ao apoio concedido no âmbito do 
desenvolvimento rural previsto no artigo 
63.º, n.º 2.

b) Pagar, até 30 de dezembro, 
adiantamentos até 75 %, no que diz 
respeito ao apoio concedido no âmbito do 
desenvolvimento rural previsto no artigo 
63.º, n.º 2.

Or. it

Alteração 535
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
decidir pagar adiantamentos até 50 % no 
âmbito das intervenções referidas nos 
artigos 68.º e 71.º do Regulamento (UE) 
n.º... /... [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC].

3. Os Estados-Membros poderão 
decidir pagar:
a) Adiantamentos no âmbito das 
intervenções referidas nos artigos 43.º, 
49.º, 52.º, 55.º, 57.º e 60.º do Regulamento 
(UE) n.º .../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];
b) adiantamentos até 50 % no âmbito das 
intervenções referidas nos artigos 68.º e 
71.º do Regulamento (UE) n.º... /... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa propor o restabelecimento do status quo, na medida em que, com 
efeito, os programas setoriais resultantes da OCM única podem agora beneficiar de 
adiantamentos que poderão ir além de 50

%
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Alteração 536
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre as 
intervenções ou medidas para as quais os 
Estados-Membros podem pagar 
adiantamentos.

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre as 
intervenções ou medidas para as quais os 
Estados-Membros podem pagar 
adiantamentos mais elevados em caso de 
emergência.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que o n.º 2 estabelece que os adiantamentos são pagos pelos Estados-
Membros, o presente artigo deveria capacitar a Comissão no sentido de autorizar 
adiantamentos mais elevados em casos de emergência.

Alteração 537
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em situações de emergência, a Comissão 
pode adotar atos de execução para 
responder a problemas específicos 
relacionados com a aplicação do presente 
artigo. Os referidos atos de execução 
podem derrogar o n.º 2, mas apenas na 
medida e durante o período estritamente 
necessários.

Em situações de crises provocadas por 
fatores tais como condições climáticas ou 
do mercado, a Comissão pode adotar atos 
de execução para responder a problemas 
específicos relacionados com a aplicação 
do presente artigo. Os referidos atos de 
execução podem derrogar o n.º 2, mas 
apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários.

Or. en
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Alteração 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em situações de emergência, a Comissão 
pode adotar atos de execução para 
responder a problemas específicos 
relacionados com a aplicação do presente 
artigo. Os referidos atos de execução 
podem derrogar o n.º 2, mas apenas na 
medida e durante o período estritamente 
necessários.

Em situações de emergência, a Comissão 
pode adotar com a maior brevidade 
possível atos de execução para responder a 
problemas específicos relacionados com a 
aplicação do presente artigo. Os referidos 
atos de execução podem derrogar o n.º 2, 
mas apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários.

Or. en

Justificação

É muito importante a possibilidade de agir o mais brevemente possível em situações de crise. 
Os Estados-Membros e os beneficiários não deverão deparar-se com quaisquer atrasos ou 
incertezas, a fim de ajudar os agricultores e de aliviar a sua situação.

Alteração 539
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que diz respeito às despesas do 
FEAGA, montantes respeitantes às 
sanções aplicadas de acordo com as 
regras de condicionalidade, a que se 
refere o artigo 11.º do Regulamento 
(UE)… /… [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder reter 100 % dos montantes provenientes das reduções e 
exclusões, desde que o orçamento relevante seja investido em intervenções que sejam 
benéficas para o ambiente e/ou o clima, tais como regimes ecológicos ou medidas agro-
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ambiental-climáticas. Um sistema em que o orçamento recuperado pelos Estados-Membros 
só tenha uma retenção de 20 % apenas prejudicará os objetivos climáticos e ambientais da 
nova PAC.

Alteração 540
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que diz respeito às despesas do 
FEAGA, montantes respeitantes às 
sanções aplicadas de acordo com as 
regras de condicionalidade, a que se 
refere o artigo 11.º do Regulamento 
(UE)… /… [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];

Suprimido

Or. en

Alteração 541
Jean Arthuis

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e, 
em caso de reutilização, são utilizados 
exclusivamente para financiar, 
respetivamente, despesas do FEAGA ou do 
FEADER.

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e, 
em caso de reutilização, são utilizados 
exclusivamente para financiar, 
respetivamente, despesas do FEAGA ou do 
FEADER, devendo os mesmos abranger 
predominantemente a reserva agrícola 
instaurada ao abrigo do FEAGA, dentro 
dos limites estabelecidos no artigo 14.º.

Or. en

Alteração 542
Peter Jahr, Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e, 
em caso de reutilização, são utilizados 
exclusivamente para financiar, 
respetivamente, despesas do FEAGA ou do 
FEADER.

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e 
são utilizados exclusivamente para 
financiar, respetivamente, despesas do 
FEAGA ou do FEADER, devendo os 
mesmos abranger predominantemente a 
reserva agrícola instaurada ao abrigo do 
FEAGA, dentro dos limites estabelecidos 
no artigo 14.º.

Or. en

Alteração 543
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e, 
em caso de reutilização, são utilizados 
exclusivamente para financiar, 
respetivamente, despesas do FEAGA ou do 
FEADER.

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e 
são utilizados exclusivamente para 
financiar, respetivamente, despesas do 
FEAGA ou do FEADER, devendo os 
mesmos abranger predominantemente a 
reserva agrícola instaurada ao abrigo do 
FEAGA, dentro dos limites estabelecidos 
no artigo 14.º.

Or. en

Alteração 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 44.º Suprimido

Ações de informação

1.

A prestação de informações financiada 
nos termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor 
na sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas 
zonas rurais e promover o modelo de 
agricultura europeu, bem como ajudar os 
cidadãos a compreendê-lo.

Estas medidas destinam-se a garantir uma 
informação coerente, objetiva e 
circunstanciada, tanto no interior como 
no exterior da União.

2.

As medidas referidas no n.º 1 podem ser:

a) Programas de trabalho anuais ou 
outras medidas específicas apresentadas 
por terceiros;

b) Quaisquer ações executadas por 
iniciativa da Comissão.

São excluídas as medidas impostas por lei 
ou que já beneficiem de financiamento ao 
abrigo de outra ação da União.

Para a realização das ações referidas no 
primeiro parágrafo, alínea b), a Comissão 
pode recorrer a peritos externos.

As medidas a que se refere o primeiro 
parágrafo contribuem também para a 
comunicação interna das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
essas prioridades estejam relacionadas 
com os objetivos gerais do presente
regulamento.

3. A Comissão publicará uma vez por ano 
um convite à apresentação de propostas 
que respeite as condições estabelecidas no 
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Regulamento Financeiro.

4. O comité referido no artigo 101.º, n.º 1, 
é notificado sobre as medidas previstas e 
tomadas nos termos do presente artigo.

5. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de dois em dois 
anos, um relatório sobre a execução do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

É minha opinião que o artigo 44.º deve passar a figurar após o artigo 6.º como novo artigo 
nesse capítulo.

Alteração 545
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e, 
em caso de reutilização, são utilizados 
exclusivamente para financiar, 
respetivamente, despesas do FEAGA ou do 
FEADER.

2. Os montantes referidos no n.º 1 são 
transferidos para o orçamento da União e 
são utilizados exclusivamente para 
financiar, respetivamente, despesas do 
FEAGA ou do FEADER, sendo que 
privilegiam em primeiro lugar a reserva 
agrícola estabelecida no âmbito do 
FEAGA dentro dos limites previstos no 
artigo 14.º.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa especificar que as receitas afetadas são exclusivamente utilizadas 
para financiar despesas da PAC e privilegiam em primeiro lugar a reserva agrícola dentro 
dos limites previstos no artigo 14º.

Alteração 546
Miguel Viegas
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A prestação de informações financiada 
nos termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor 
na sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas 
zonas rurais e promover o modelo de 
agricultura europeu, bem como ajudar os 
cidadãos a compreendê-lo.

A divulgação de informações financiadas 
ao abrigo da alínea e) do artigo 7.º terá 
como objetivo, nomeadamente, ajudar a
explicar, aplicar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar o público para o seu conteúdo 
e objetivos, restaurar a confiança dos 
consumidores após as crises. Através de 
campanhas de informação, informar os 
agricultores e outros agentes do mundo 
rural, promover o modelo europeu de 
agricultura, sensibilizar as partes 
interessadas e o público em geral sobre os 
desafios atuais na agricultura e alimentos 
na área de transição agroecológica para 
sistemas alimentos sustentáveis e ajudar os 
cidadãos a compreendê-lo. Informações 
consistentes, objetivas e abrangentes 
devem ser fornecidas dentro e fora da 
União, por meio da elaboração de um 
plano de comunicação sujeito a 
informações e participação do público.

Or. pt

Alteração 547
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A prestação de informações financiada nos 
termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor 
na sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas zonas 
rurais e promover o modelo de agricultura 

A prestação de informações financiada nos 
termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
nomeadamente, o seu impacto no clima, 
no ambiente e no desenvolvimento, tanto 
dentro como fora da União. Tal terá o 
objetivo de informar os cidadãos sobre os 
desafios enfrentados, incluindo crises,
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europeu, bem como ajudar os cidadãos a 
compreendê-lo.

através de campanhas de informação 
imparciais, fundamentadas e objetivas, 
informar os agricultores e outras partes 
ativas nas zonas rurais e promover a 
transição para um modelo sustentável de 
agricultura da UE, bem como ajudar os 
cidadãos a compreendê-lo.

Or. en

Justificação

As campanhas de informação devem incluir as repercussões da política da PAC no clima, no 
ambiente e no desenvolvimento, a fim de melhor informar os consumidores, os agricultores e 
outras partes interessadas sobre os efeitos externos da política agrícola da UE, bem como a 
sua contribuição para questões globais como as alterações climáticas. Não devem ser 
disponibilizados quaisquer fundos da UE para fazer uma publicidade à PAC potencialmente 
parcial, infundada e não analisada pelos pares.

Alteração 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A prestação de informações financiada nos 
termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor na 
sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas zonas 
rurais e promover o modelo de agricultura 
europeu, bem como ajudar os cidadãos a 
compreendê-lo.

A prestação de informações financiada nos 
termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor na 
sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas zonas 
rurais, sensibilizar os grupos de interesses 
e o público e geral para os desafios atuais 
da agricultura e da alimentação em 
matéria de transição agroecológica para 
sistemas alimentares sustentáveis, bem 
como ajudar os cidadãos a compreendê-
los.

Or. es
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Alteração 549
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A prestação de informações financiada nos 
termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor na 
sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas zonas 
rurais e promover o modelo de agricultura 
europeu, bem como ajudar os cidadãos a 
compreendê-lo.

A prestação de informações financiada nos 
termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor na 
sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas zonas 
rurais e ajudar os cidadãos a compreendê-
lo, bem como sensibilizar para os desafios 
ambientais, incluindo o bem-estar animal, 
e para a necessidade de fazer uma 
transição para sistemas alimentares e 
agrícolas sustentáveis na União.

Or. en

Justificação

É importante poder utilizar estes instrumentos não apenas para promover a PAC, mas 
também para explicar os desafios ambientais conexos.

Alteração 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas destinam-se a garantir uma 
informação coerente, objetiva e 
circunstanciada, tanto no interior como no 
exterior da União.

Estas medidas destinam-se a garantir uma 
informação coerente, objetiva e 
circunstanciada, através da elaboração de 
um plano de comunicação sujeito a 
informação e participação públicas.
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Or. es

Alteração 551
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de dois 
em dois anos, um relatório sobre a 
execução do presente artigo.

5. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de dois 
em dois anos, um relatório sobre a 
execução do presente artigo, em 
conformidade com o artigo 7.º.

Or. sl

Alteração 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de dois 
em dois anos, um relatório sobre a 
execução do presente artigo.

5. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
anualmente, um relatório sobre a execução 
do presente artigo.

Or. fr

Alteração 553
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
100.º a fim de complementar o presente 

Suprimido
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regulamento relativamente às condições 
em que determinados tipos de despesas e 
receitas nos Fundos devem ser 
compensados.

Or. en

Justificação

Os poderes delegados devem ser limitados ao mínimo necessário e não devem interferir com 
as regras já estabelecidas pelos Estados-Membros, atuando em conformidade com as 
disposições dos regulamentos de base.

Alteração 554
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 100.º a fim de complementar o 
presente regulamento relativamente às 
condições em que determinados tipos de
despesas e receitas nos Fundos devem ser 
compensados.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
100.º a fim de complementar o presente 
regulamento relativamente às condições 
referentes aos dados das declarações de 
despesas em que determinados tipos de 
despesas e receitas nos Fundos devem ser 
compensados.

Or. sl

Justificação

A habilitação proposta é demasiado ampla. Deve ser limitada, por exemplo, às declarações 
de despesas; caso contrário, permitiria excluir todas as despesas das medidas de apoio num 
plano estratégico da PAC aprovado.

Alteração 555
Elsi Katainen

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
100.º a fim de complementar o presente 
regulamento relativamente às condições 
em que determinados tipos de despesas e 
receitas nos Fundos devem ser 
compensados.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
100.º a fim de complementar o presente 
regulamento relativamente às condições 
referentes aos dados das declarações de 
despesas em que determinados tipos de 
despesas e receitas nos Fundos devem ser 
compensados.

Or. en

Justificação

Esta habilitação é demasiado ampla, devendo ser limitada, por exemplo, às condições da 
declaração de despesas; caso contrário, a habilitação permitiria excluir todas as despesas 
das medidas de auxílio num plano estratégico da PAC aprovado.

Alteração 556
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no artigo 127.º do 
Regulamento Financeiro, a Comissão 
basear-se-á no trabalho dos organismos 
de certificação referidos no artigo 11.º do 
presente regulamento, salvo no caso de ter 
informado o Estado-Membro de que não 
pode confiar no trabalho do organismo de 
certificação para um dado exercício. A 
Comissão terá esses elementos em conta 
na avaliação de riscos da necessidade de 
realizar auditorias no Estado-Membro em 
causa.

Suprimido

Or. de

Justificação

O princípio da auditoria única deve ser bem acolhido tendo em conta a redução 
urgentemente necessária dos encargos de controlo e, em especial, a concessão aos 
beneficiários do alívio de múltiplas auditorias. No entanto, as propostas de regulamento 
carecem da disposição vinculativa de a Comissão se basear no trabalho de auditoria dos 
organismos de certificação, quando este tenha sido examinado de forma fiável (atualmente 
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trata-se apenas de uma disposição facultativa). A redação do artigo 46.º do Regulamento 
Horizontal deve ser adaptada em conformidade com a regulamentação dos fundos 
estruturais.

Alteração 557
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no artigo 127.º do 
Regulamento Financeiro, a Comissão 
basear-se-á no trabalho dos organismos de 
certificação referidos no artigo 11.º do 
presente regulamento, salvo no caso de ter 
informado o Estado-Membro de que não 
pode confiar no trabalho do organismo de 
certificação para um dado exercício. A 
Comissão terá esses elementos em conta 
na avaliação de riscos da necessidade de 
realizar auditorias no Estado-Membro em 
causa.

Para efeitos do disposto no artigo 127.º do 
Regulamento Financeiro, a Comissão 
basear-se-á no trabalho dos organismos de 
certificação referidos no artigo 11.º do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O artigo 127.º do Regulamento Financeiro estabelece que nos casos em que uma auditoria 
assente em normas internacionalmente aceites e portadora de garantias razoáveis foi 
executada por um auditor independente, essa auditoria deve constituir a base da garantia 
global, desde que existam elementos de prova suficientes da independência e competência do 
auditor. Esta é a denominada abordagem de auditoria única. Não há necessidade de regras 
adicionais relativas a esta matéria na legislação setorial.

Alteração 558
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao proceder a auditorias, a Comissão e os 
organismos de certificação devem tomar 
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em devida consideração os princípios de 
auditoria única e de proporcionalidade 
em relação ao nível de risco para o 
orçamento da União. Devem evitar a 
duplicação de auditorias à mesma despesa 
declarada à Comissão, com o objetivo de 
minimizar os custos das verificações de 
gestão e auditorias, bem como os 
encargos administrativo para os 
beneficiários. Sobre os programas 
relativamente aos quais a Comissão 
conclua que o parecer do organismo de 
certificação é fidedigno, as auditorias da 
própria Comissão limitar-se-ão a auditar 
os trabalhos do organismo de certificação.

Or. de

Justificação

O princípio da auditoria única deve ser bem acolhido tendo em conta a redução 
urgentemente necessária dos encargos de controlo e, em especial, a concessão aos 
beneficiários do alívio de múltiplas auditorias. No entanto, as propostas de regulamento 
carecem da disposição vinculativa de a Comissão se basear no trabalho de auditoria dos 
organismos de certificação, quando este tenha sido examinado de forma fiável (atualmente 
trata-se apenas de uma disposição facultativa). A redação do artigo 46.º do Regulamento 
Horizontal deve, portanto, ser adaptada em conformidade com a regulamentação dos fundos 
estruturais.

Alteração 559
Elsi Katainen

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos controlos efetuados pelos 
Estados-Membros nos termos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais ou do artigo 
287.º do Tratado ou de qualquer controlo 
organizado ao abrigo do artigo 322.º do 
Tratado ou do Regulamento (Euratom CE) 
n.º 2185/96 do Conselho, a Comissão pode 
organizar controlos nos Estados-Membros, 
com o objetivo de verificar, 
nomeadamente:

Sem prejuízo dos controlos efetuados pelos 
Estados-Membros nos termos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais ou do artigo 
287.º do Tratado ou de qualquer controlo 
organizado ao abrigo do artigo 322.º do 
Tratado ou do Regulamento (Euratom CE) 
n.º 2185/96 do Conselho, a Comissão pode 
organizar controlos nos Estados-Membros, 
com a exceção da condicionalidade, com
o objetivo de verificar, nomeadamente:
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Or. en

Justificação

Os procedimentos e regras relativos aos controlos estão em vigor em relação à 
condicionalidade, incluindo o alargamento dos controlos ao beneficiário final, o que é 
contrário ao espírito de simplificação. Deve ser claramente referido que o presente artigo 
não se aplica à condicionalidade.

Alteração 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Se as despesas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 2, e 
do artigo 6.º, relativas às intervenções 
referidas no Regulamento (UE) .../... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC] 
têm resultados correspondentes, conforme 
indicado no relatório anual do 
desempenho;

Suprimido

Or. fr

Justificação

A presente alteração é coerente com a vontade da relatora de controlar o desempenho 
apenas numa base plurianual e, por conseguinte, de suprimir o controlo anual das 
realizações.

Alteração 561
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se as despesas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 2, e 
do artigo 6.º, relativas às intervenções 
referidas no Regulamento (UE)… /… 

b) Se as despesas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 2, e 
do artigo 6.º, relativas às intervenções 
referidas no Regulamento (UE) …/… 
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[Regulamento Plano Estratégico da PAC] 
têm resultados correspondentes, conforme 
indicado no relatório anual do 
desempenho;

[Regulamento Plano Estratégico da PAC] 
têm resultados correspondentes, conforme 
indicado no relatório trienal do 
desempenho;

Or. en

Alteração 562
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o trabalho do organismo de 
certificação é efetuado em conformidade 
com o artigo 11.º e para os efeitos da 
secção 2 do presente capítulo;

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea c) do artigo 47.º deve ser suprimida, uma vez que permite à Comissão executar um 
vasto leque de auditorias que abranjam a execução dos planos estratégicos nacionais da 
PAC. Isto é contrário à abordagem de auditoria única e proporciona incerteza.

Alteração 563
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de deficiências graves do sistema 
de governação do Estado-Membro, os 
controlos da Comissão podem ser 
alargados à verificação da existência dos 
documentos comprovativos necessários, 
da sua conformidade e das condições em
que são realizadas e verificadas as 
despesas referidas no artigo 5.º, n.º 2 e no 
artigo 6.º e correspondentes às 
intervenções referidas no Regulamento 
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(UE) n.º .../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa especificar que a Comissão pode, em caso de deficiências graves do 
sistema de governação do Estado-Membro, operar controlos que podem ir até à verificação 
da existência dos documentos comprovativos necessários, da sua conformidade e das 
condições em que são realizadas e verificadas as despesas referidas no artigo 5.º, n.º 2 e no 
artigo 6.º e correspondentes às intervenções referidas no Regulamento (UE) n.º .../... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Alteração 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros têm sempre a 
possibilidade de se opor a um controlo; 
deverá ser estabelecido um comité de 
conciliação. Em caso de repetidos 
controlos, ou de um deles ser 
manifestamente desproporcionado, o 
Estado-Membro em causa pode recorrer 
ao Tribunal de Justiça da União Europeia 
para pôr termo a esta ilegalidade.

Or. fr

Alteração 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros colocam à 
disposição da Comissão informações sobre 
irregularidades na aceção do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 2988/95 e outros casos 

3. Os Estados-Membros colocam à 
disposição da Comissão e dos seus 
cidadãos e cidadãs informações sobre 
irregularidades na aceção do Regulamento 
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de incumprimento das condições 
estabelecidas pelos Estados-Membros no 
plano estratégico da PAC, suspeita de 
casos de fraude detetados, e informações 
sobre as medidas tomadas em 
conformidade com a secção 3 do presente 
capítulo para recuperar pagamentos 
indevidos relacionados com essas 
irregularidades e fraudes.

(UE, Euratom) n.º 2988/95 e outros casos 
de incumprimento das condições 
estabelecidas pelos Estados-Membros no 
plano estratégico da PAC, suspeita de 
casos de fraude detetados, e informações 
sobre as medidas tomadas em 
conformidade com a secção 3 do presente 
capítulo para recuperar pagamentos 
indevidos relacionados com essas 
irregularidades e fraudes. A Comissão 
compilará esta informação e elaborará 
relatórios plurianuais sobre esta matéria, 
acessíveis também ao público.

Or. es

Alteração 566
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros colocam à 
disposição da Comissão informações sobre 
irregularidades na aceção do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 2988/95 e outros casos 
de incumprimento das condições 
estabelecidas pelos Estados-Membros no 
plano estratégico da PAC, suspeita de 
casos de fraude detetados, e informações 
sobre as medidas tomadas em 
conformidade com a secção 3 do presente 
capítulo para recuperar pagamentos 
indevidos relacionados com essas 
irregularidades e fraudes.

3. Os Estados-Membros colocam à 
disposição da Comissão informações sobre 
irregularidades na aceção do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 2988/95 e outros casos 
de incumprimento das condições 
estabelecidas pelos Estados-Membros no 
plano estratégico da PAC, suspeita de 
casos de fraude detetados, e informações 
sobre as medidas tomadas em 
conformidade com a secção 3 do presente 
capítulo para recuperar pagamentos 
indevidos relacionados com essas 
irregularidades e fraudes. A Comissão faz 
uma síntese destas informações e elabora 
relatórios plurianuais que serão 
disponibilizados ao público e 
comunicados ao Parlamento Europeu.

Or. en
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Justificação

É importante manter a opinião pública e o Parlamento Europeu a par das irregularidades e 
dos casos de incumprimento.

Alteração 567
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros colocam à 
disposição da Comissão informações sobre 
irregularidades na aceção do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 2988/95 e outros casos 
de incumprimento das condições 
estabelecidas pelos Estados-Membros no 
plano estratégico da PAC, suspeita de 
casos de fraude detetados, e informações 
sobre as medidas tomadas em 
conformidade com a secção 3 do presente 
capítulo para recuperar pagamentos 
indevidos relacionados com essas 
irregularidades e fraudes.

3. Os Estados-Membros colocam à 
disposição da Comissão informações sobre 
irregularidades na aceção do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 2988/95 e outros casos 
de incumprimento das condições 
estabelecidas pelos Estados-Membros no 
plano estratégico da PAC, suspeita de 
casos de fraude detetados, e informações 
sobre as medidas tomadas em 
conformidade com a secção 3 do presente 
capítulo para recuperar pagamentos 
indevidos relacionados com essas 
irregularidades e fraudes. A Comissão faz 
uma síntese destas informações e publica 
relatórios plurianuais, comunicando-os 
ao Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

Isto está em consonância com o princípio de transparência e dá continuidade ao papel de 
controlo do Parlamento Europeu, conforme exercido pela Comissão do Controlo Orçamental 
(CONT).

Alteração 568
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 100.º que complementem o 
presente regulamento com obrigações 
específicas que devam ser cumpridas 
pelos Estados-Membros ao abrigo do 
presente capítulo e com regras, 
nomeadamente, sobre os critérios para 
determinar os casos de irregularidades na 
aceção do regulamento ( UE, Euratom) nº 
2988/95 e outros casos de incumprimento 
das condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros no plano estratégico da 
PAC, a comunicar e os dados a fornecer.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na medida em que o objetivo é abandonar a regulamentação e o controlo exaustivos do 
incumprimento, considero que devem ser definidos apenas alguns princípios gerais de 
irregularidade e incumprimento no presente regulamento, devendo tudo o resto ficar a cargo 
dos Estados-Membros.

Alteração 569
Elsi Katainen

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 100.º que complementem o presente 
regulamento com obrigações específicas 
que devam ser cumpridas pelos Estados-
Membros ao abrigo do presente capítulo e 
com regras, nomeadamente, sobre os 
critérios para determinar os casos de 
irregularidades na aceção do regulamento 
( UE, Euratom) nº 2988/95 e outros casos 
de incumprimento das condições 
estabelecidas pelos Estados-Membros no 
plano estratégico da PAC, a comunicar e 

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 100.º que complementem o presente 
regulamento no que respeita aos dados a 
fornecer para fins do OLAF.
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os dados a fornecer.

Or. en

Justificação

O presente artigo deveria abordar a delegação de poderes em maior detalhe, em vez de 
conter os termos utilizados, nomeadamente «obrigações específicas». Em vez de referir «atos 
delegados com obrigações específicas», a delegação de poderes deveria ser definida com 
maior clareza. Tal é possível se o que estiver em causa forem as necessidades de informação 
do OLAF. A fim de garantir a subsidiariedade, a definição das irregularidades também deve 
ficar a cargo dos Estados-Membros. A legislação nova deve reconhecer a responsabilidade 
dos Estados-Membros na utilização responsável de fundos e sanções. Os poderes devem ser 
precisos e estritamente limitados.

Alteração 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução abrangem a 
integralidade, exatidão e veracidade das 
contas anuais apresentadas e são adotados 
sem prejuízo do teor dos atos de execução 
adotados ulteriormente nos termos dos 
artigos 52.º e 53.º.

Esses atos de execução abrangem a 
integralidade, exatidão e veracidade das 
contas anuais apresentadas e são adotados 
sem prejuízo do teor dos atos de execução 
adotados ulteriormente nos termos do 
artigo 53.º.

Or. fr

Justificação

A presente alteração é coerente com a vontade da relatora de controlar o desempenho 
apenas numa base plurianual e, por conseguinte, de suprimir o controlo anual das 
realizações. Por conseguinte, é normal suprimir a referência a este artigo que dispõe as 
regras para o apuramento anual do desempenho, sendo que se este apuramento já não existe, 
esta menção não tem razão de ser.

Alteração 571
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos de execução que 
estabelecem as regras de apuramento das 
contas previstas no n.º 1 no que diz 
respeito às medidas a tomar em relação à 
adoção dos atos de execução referidos no 
segundo parágrafo do n.º 1 e à respetiva 
aplicação, incluindo o intercâmbio de 
informações entre a Comissão e os 
Estados-Membros e os prazos a respeitar.

A Comissão adota atos delegados que 
estabelecem as regras de apuramento das 
contas previstas no n.º 1 no que diz 
respeito às medidas a tomar em relação à 
adoção dos atos de execução referidos no
segundo parágrafo do n.º 1 e à respetiva 
aplicação, incluindo o intercâmbio de 
informações entre a Comissão e os 
Estados-Membros e os prazos a respeitar.

Or. en

Alteração 572
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52 Suprimido

Apuramento anual do desempenho

1.

Sempre que as despesas referidas no 
artigo 5.º n.º 2, e no artigo n.º 6 relativas 
às intervenções referidas no título III do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] não tenha 
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resultados correspondentes, conforme 
indicado no relatório anual do 
desempenho, a Comissão adota atos de 
execução até 15 de outubro do ano 
seguinte ao exercício orçamental em 
questão para determinar os montantes a 
reduzir do financiamento da União. Esses 
atos de execução são adotados sem 
prejuízo do teor dos atos de execução 
adotados ulteriormente nos termos do 
artigo 53.º do Regulamento.

Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 2.

2. A Comissão deve avaliar os montantes 
a reduzir com base na diferença entre as 
despesas anuais declaradas para uma 
intervenção e o montante correspondente 
à produção declarada relevante, em
conformidade com o plano estratégico 
nacional da PAC, e tendo em conta as 
justificações apresentadas pelo Estado-
Membro.

3. Antes da adoção do ato de execução a 
que se refere o n.º 1, a Comissão dá ao 
Estado-Membro a possibilidade de 
apresentar as suas observações e justificar 
quaisquer diferenças.

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre 
os critérios para as justificações do 
Estado-Membro em causa e sobre a 
metodologia e os critérios de aplicação 
das reduções.

5.

A Comissão adota atos de execução que 
estabelecem regras aplicáveis às medidas 
a tomar no contexto da adoção dos atos de 
execução a que se refere o n.º 1 e a sua 
aplicação, incluindo o intercâmbio de 
informações entre a Comissão e os 
Estados-Membros e o procedimento e os 
prazos a observar.
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Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 3.

Or. fr

Justificação

A presente alteração é coerente com a vontade da relatora de controlar o desempenho 
apenas numa base plurianual e, por conseguinte, de suprimir o controlo anual das 
realizações. Por conseguinte, é normal suprimir a referência a este artigo que dispõe as 
regras para o apuramento anual do desempenho. Não tendo este apuramento razão de ser, 
este artigo também não tem.

Alteração 574
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 52 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Apuramento anual do 
desempenho

Artigo 52.º Apuramento do 
desempenho

Or. en

Justificação

À semelhança do que se passa em relação a outros fundos da UE, a Comissão Europeia 
propõe também nesta proposta de ato legislativo a obrigação de apresentação de relatórios 
anuais pelos Estados-Membros da UE e de apuramento anual do desempenho por parte da 
Comissão. Não é possível apoiar este novo elemento, uma vez que as administrações 
nacionais e regionais ficariam impossibilitadas de recolher e organizar os dados necessários 
para os relatórios anuais de desempenho. Seria mais realista elaborar relatórios de três em 
três anos (trienais), pois tal permitiria assegurar a pontualidade e a credibilidade dos 
relatórios.

Alteração 575
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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Sempre que as despesas referidas no artigo 
5.º n.º 2, e no artigo n.º 6 relativas às 
intervenções referidas no título III do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] não tenha
resultados correspondentes, conforme 
indicado no relatório anual do 
desempenho, a Comissão adota atos de 
execução até 15 de outubro do ano seguinte 
ao exercício orçamental em questão para 
determinar os montantes a reduzir do 
financiamento da União. Esses atos de 
execução são adotados sem prejuízo do 
teor dos atos de execução adotados 
ulteriormente nos termos do artigo 53.º do 
Regulamento.

Sempre que as despesas referidas no artigo 
5.º n.º 2, e no artigo n.º 6 relativas às 
intervenções referidas no título III do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] não tenham 
pelo menos 50 % dos resultados 
correspondentes, conforme indicado no 
relatório do desempenho, a Comissão dá 
início imediato a discussões técnicas com 
a autoridade competente desse Estado-
Membro, a fim de encontrar uma solução 
comum para resolver a situação de modo 
harmonioso. Caso não consigam chegar a 
uma conclusão dentro de um prazo de 6 
meses, a Comissão pode adotar atos de 
execução até 15 de outubro do ano seguinte 
ao exercício orçamental em questão para 
determinar os montantes a reduzir do 
financiamento da União. Esses atos de 
execução são adotados sem prejuízo do 
teor dos atos de execução adotados 
ulteriormente nos termos do artigo 53.º do 
Regulamento.

Or. en

Justificação

Não é indicado nenhum limite máximo para o incumprimento dos resultados, tornando muito 
provável a ocorrência de casos graves de redução. É necessário ajustar ou suprimir este 
texto.

Alteração 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as despesas referidas no artigo 
5.º n.º 2, e no artigo n.º 6 relativas às 
intervenções referidas no título III do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] não tenha 
resultados correspondentes, conforme 
indicado no relatório anual do 

Sempre que as despesas referidas no artigo 
5.º n.º 2, e no artigo n.º 6 relativas às 
intervenções referidas no título III do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] não tenha 
resultados correspondentes, conforme 
indicado no relatório anual sobre os 
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desempenho, a Comissão adota atos de 
execução até 15 de outubro do ano seguinte 
ao exercício orçamental em questão para 
determinar os montantes a reduzir do 
financiamento da União. Esses atos de 
execução são adotados sem prejuízo do 
teor dos atos de execução adotados 
ulteriormente nos termos do artigo 53.º do 
Regulamento.

resultados previstos no artigo 8.º, n.º 3, 
alínea b), a Comissão adota atos de 
execução até 15 de outubro do ano seguinte 
ao exercício orçamental em questão para 
determinar os montantes a reduzir do 
financiamento da União. Esses atos de 
execução são adotados sem prejuízo do 
teor dos atos de execução adotados 
ulteriormente nos termos do artigo 53.º do 
Regulamento.

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 577
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 578
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 

Os referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 



AM\1170200PT.docx 153/179 PE630.688v01-00

PT

refere o artigo 101.º, n.º 2. refere o artigo 101.º, n.º 2. A Comissão 
informa o Estado-Membro em causa da 
sua intenção e dá-lhe a possibilidade de 
apresentar as suas observações no prazo 
de, pelo menos, 30 dias úteis antes de 
apresentar o projeto de ato de execução 
em conformidade com o artigo 3.º, n.º 3, 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 579
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 101.º, n.º 2.

Os referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 101.º, n.º 2. A Comissão 
informa o Estado-Membro da sua 
intenção e dá-lhe tempo para apresentar 
as suas observações. O prazo de 
apresentação não deve exceder 30 dias 
antes da apresentação do projeto de ato de 
execução.

Or. en

Alteração 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve avaliar os 
montantes a reduzir com base na diferença 
entre as despesas anuais declaradas para 
uma intervenção e o montante 
correspondente à produção declarada 

2. A Comissão deve avaliar os 
montantes a reduzir com base na diferença 
entre as despesas anuais declaradas para 
uma intervenção e o montante 
correspondente à produção declarada 
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relevante, em conformidade com o plano 
estratégico nacional da PAC, e tendo em 
conta as justificações apresentadas pelo 
Estado-Membro.

relevante, em conformidade com o plano 
estratégico nacional da PAC, e tendo em 
conta as justificações apresentadas pelo 
Estado-Membro. As reduções só afetam as 
despesas declaradas para as intervenções 
que não tenham um resultado 
correspondente.

Or. en

Alteração 581
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes da adoção do ato de 
execução a que se refere o n.º 1, a 
Comissão dá ao Estado-Membro a 
possibilidade de apresentar as suas 
observações e justificar quaisquer 
diferenças.

3. Antes da adoção do ato de 
execução a que se refere o n.º 1, a 
Comissão dá ao Estado-Membro as 
possibilidades de apresentar as suas 
observações, justificar quaisquer diferenças 
e discutir com a Comissão questões 
técnicas ao nível de peritos, dentro de um 
prazo de 6 meses. 

Or. en

Justificação

É necessário um prazo suficiente para poder haver uma base sólida para discussões e 
acordos rigorosos acerca dos temas debatidos.

Alteração 582
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre 

Suprimido
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os critérios para as justificações do 
Estado-Membro em causa e sobre a 
metodologia e os critérios de aplicação 
das reduções.

Or. en

Justificação

O âmbito e conteúdo da delegação não são claros e todo o procedimento implica riscos 
potencialmente incalculáveis, mesmo que o desempenho global da execução seja satisfatório.

Alteração 583
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre 
os critérios para as justificações do 
Estado-Membro em causa e sobre a 
metodologia e os critérios de aplicação 
das reduções.

Suprimido

Or. en

Alteração 584
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a execução do presente 
artigo.

Or. sl
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Justificação

Uma vez que o novo modelo de prestação da PAC se baseia no desempenho e pode 
desencadear correções financeiras, o Parlamento e o Conselho devem ser regularmente 
informados sobre a aplicação de determinadas disposições.

Alteração 585
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A introdução do apuramento anual do desempenho e a preservação do procedimento de 
conformidade geram uma situação mais complicada e financeiramente arriscada para os 
Estados-Membros. Por conseguinte, deve ser aplicado ou um sistema baseado no 
desempenho ou um sistema baseado na conformidade, em vez de um sistema misto. O artigo 
53.º deve ser suprimido ou totalmente reformulado.

Alteração 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A (novo)

Disposições comuns

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade e de outros casos de 
incumprimento por parte dos 
beneficiários, os Estados-Membros pedem 
o seu reembolso aos beneficiários no 
prazo de 18 meses após a aprovação e, se 
for caso disso, receção pelo organismo 
pagador ou organismo responsável pela 



AM\1170200PT.docx 157/179 PE630.688v01-00

PT

recuperação, de um relatório de controlo 
ou documento equivalente indicando a 
ocorrência da irregularidade. Os 
montantes correspondentes são inscritos 
no momento do pedido de reembolso no 
registo de devedores do organismo 
pagador.

2. Se a recuperação não se tiver realizado 
no prazo de quatro anos após o pedido de 
restituição ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, 50 % das 
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa e 50 % pelo orçamento 
da União, sem prejuízo da obrigação de o 
Estado-Membro aplicar procedimentos de 
recuperação nos termos do artigo 58.º.

Quando, no âmbito do procedimento de 
recuperação, for constatada a ausência de 
irregularidade por um ato administrativo 
ou judicial com caráter definitivo, o 
Estado-Membro em causa declara aos 
fundos o encargo financeiro por si 
assumido como despesa nos termos do 
primeiro parágrafo.

Contudo, se por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos especificados no 
primeiro parágrafo, e se o montante a ser 
recuperado for superior a 1 milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar o prazo 
estabelecido por um período máximo de 
metade do período inicialmente fixado.

3. Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir não 
proceder à recuperação. Essa decisão 
apenas pode ser tomada nos seguintes 
casos:

a) quando o conjunto dos custos 
efetuados e previsíveis for superior ao 
montante a recuperar, condição que será 
considerada como cumprida se:

i) o montante a recuperar do beneficiário 
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no contexto de um pagamento individual 
para um regime de ajuda ou uma medida 
de apoio, excluindo os juros, não exceder 
100 EUR; ou

ii) o montante a recuperar do beneficiário 
no contexto de um pagamento individual 
para um regime de ajuda ou uma medida 
de apoio, não incluindo os juros, se situar 
entre 100 EUR e 250 EUR, e o Estado-
Membro em causa aplicar um limiar igual 
ou superior ao montante a recuperar nos 
termos da respetiva legislação nacional 
sobre a não recuperação de dívidas a nível 
nacional;

b) Se a recuperação se revelar impossível 
devido à insolvência do devedor ou das 
pessoas juridicamente responsáveis pela 
irregularidade, verificada e aceite de 
acordo com o direito nacional do Estado-
Membro em causa.

Caso a decisão referida no primeiro 
parágrafo do presente número seja 
tomada antes de terem sido aplicadas ao 
montante em dívida as regras 
estabelecidas no n.º 2, as consequências 
financeiras da não recuperação ficam a 
cargo do orçamento da União.

4. Os Estados-Membros inscreverão nas 
contas anuais a apresentar à Comissão, 
nos termos do artigo 8.º, n.º 3, alínea a), 
os montantes que ficarão a seu cargo nos 
termos do n.º 2 do presente artigo. A 
Comissão verifica se o procedimento foi 
respeitado e procede, se for caso disso, às 
adaptações necessárias no ato de 
execução a que se refere o artigo 51.º.

5. Na condição de ter sido observado o 
procedimento previsto no artigo 53.º, 
n.º 3, a Comissão pode adotar atos de 
execução que excluam do financiamento 
da União os montantes imputados ao 
orçamento da União nos seguintes casos:

a) Se o Estado-Membro não tiver 
respeitado os prazos a que se refere o 
n.º 1;
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b) Se considerar que é injustificada a 
decisão tomada por um Estado-Membro 
nos termos do n.º 3 de não proceder à 
recuperação;

c) Se considerar que uma irregularidade 
ou ausência de reembolso é resultado de 
uma irregularidade ou negligência 
atribuível às autoridades administrativas 
ou a outro organismo oficial do Estado-
Membro.

Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 2. Antes da 
adoção desses atos, aplica-se o 
procedimento definido no n.º 3.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa restabelecer regras comuns e harmonizadas para a recuperação de 
pagamentos indevidos por parte de um beneficiário, resultantes de uma irregularidade ou de 
um incumprimento, tal como previsto no artigo 54.º do Regulamento n.º 1306/2013. O 
objetivo desta alteração é restabelecer a igualdade de tratamento entre os agricultores e 
outros beneficiários dos fundos da PAC no mercado único.

Alteração 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A (novo)

Recuperações por incumprimento

1. Os Estados-Membros solicitam, junto 
dos beneficiários, a recuperação dos 
pagamentos indevidos efetuados após a 
ocorrência de irregularidades e outros 
casos de incumprimento pelos 
beneficiários das condições das 
intervenções referidas no plano 
estratégico da PAC e, se necessário, 
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intentam ações judiciais para esse efeito.

2. Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir não
proceder à recuperação. Essa decisão 
apenas pode ser tomada nos seguintes 
casos:

a) Quando o conjunto dos custos 
efetuados e previsíveis for superior ao 
montante a recuperar, condição que será 
considerada como cumprida se:

i) o montante a recuperar do beneficiário 
no contexto de um pagamento individual 
para uma intervenção, excluindo os juros, 
não exceder 100 EUR; ou

ii) o montante a recuperar do beneficiário 
no contexto de um pagamento individual 
para uma intervenção, não incluindo os 
juros, se situar entre 100 EUR e 250 
EUR, e o Estado-Membro em causa 
aplicar um limiar igual ou superior ao 
montante a recuperar nos termos da 
respetiva legislação nacional sobre a não 
recuperação de dívidas a nível nacional;

b) Se a recuperação se revelar impossível 
devido à insolvência do devedor ou das 
pessoas juridicamente responsáveis pela 
irregularidade, verificada e aceite de 
acordo com o direito nacional do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Justificação

Reintrodução das regras gerais a nível da União no regulamento atual (adaptado).

Alteração 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a Comissão considerar que as despesas Se a Comissão considerar que as despesas 
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referidas no artigo 5.º, n.º 2, e no artigo 6.º 
não foram efetuadas em conformidade com 
o direito da União, a Comissão adota atos 
de execução que determinam os montantes 
a excluir do financiamento da União.

referidas no artigo 5.º, n.º 2, e no artigo 6.º, 
com exclusão dos tipos de intervenções 
previstos no Regulamento (UE) .../... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC],
não foram efetuadas em conformidade com 
o direito da União, a Comissão adota atos 
de execução que determinam os montantes 
a excluir do financiamento da União.

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, no que diz respeito aos tipos 
de intervenções referidas no Regulamento 
(UE)… /… [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC], as exclusões do 
financiamento da União referidas no 
primeiro parágrafo só são aplicáveis em 
caso de deficiências graves no 
funcionamento do sistema de governação 
dos Estados-Membros.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
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validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 590
Bas Belder, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito ao artigo 57.º, n.º 1, 
alínea e), a decisão de exclusão não deve 
exigir que os Estados-Membros 
recuperem montantes de beneficiários que 
tenham agido de boa fé.

Or. en

Justificação

Em prol da certeza jurídica para os beneficiários, e em especial no que respeita aos 
programas operacionais, deve haver garantias suficientes de que o apoio da PAC não é 
recuperado ao nível dos beneficiários individuais, exceto em casos de fraude. 

Alteração 591
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito ao artigo 57.º, n.º 1, 
alínea e), a decisão de exclusão não deve 
exigir que os Estados-Membros 
recuperem montantes de beneficiários que 
tenham agido de boa fé.

Or. en

Justificação

O medo de o apoio ser recuperado anos após ter sido recebido, devido a procedimentos de 
auditoria demorados, provoca muita incerteza entre os agricultores e outros beneficiários 
que frequentemente agiram de boa fé. Os agricultores e organizações de produtores devem 
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receber garantias razoáveis de que o apoio da PAC não é novamente recuperado após ter 
sido concedido, exceto em casos de fraude ou outras situações em que o beneficiário em 
causa tenha agido de má fé.

Alteração 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica aos 
casos de incumprimento das condições de 
elegibilidade para os beneficiários 
individuais estabelecidos nos planos 
estratégicos nacionais da PAC e nas 
regras nacionais.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A mudança de modelo proposta pela Comissão não deve ser parcial e voltar a fazer coexistir 
duas lógicas de apuramento das despesas para as medidas abrangidas pelos planos 
estratégicos PAC. A abordagem do desempenho deve poder substituir completamente a 
conformidade das despesas. O bom funcionamento dos sistemas de governação deve ser 
validado ex ante no quadro da aprovação da OP. O acompanhamento e as recomendações 
podem também ser efetuados pela Comissão durante a programação.

Alteração 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica aos 
casos de incumprimento das condições de 
elegibilidade para os beneficiários 
individuais estabelecidos nos planos 
estratégicos nacionais da PAC e nas 
regras nacionais.

Suprimido

Or. fr



PE630.688v01-00 164/179 AM\1170200PT.docx

PT

Justificação

A presente alteração complementar visa encontrar um meio termo entre os limites de um 
sistema de controlo anual baseado no desempenho, nos pontos fortes de um controlo 
plurianual dos progressos dos Estados-Membros em relação à realização dos objetivos da 
União e o retorno à situação atual (controlo apenas da conformidade). Sendo que o 
aditamento destes três sistemas não parece ser realista, propõe-se manter apenas um 
controlo de conformidade das despesas e um sistema plurianual de desempenho.

Alteração 594
Elsi Katainen

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a gravidade das 
deficiências constatadas.

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a gravidade das 
deficiências constatadas. As correções 
financeiras no âmbito da 
condicionalidade devem basear-se na 
deficiência calculada para as sanções
administrativas não aplicadas. Nos casos 
em que tal não possa ser identificado com 
um esforço proporcional, serão aplicadas 
correções com um montante fixo.

Or. en

Justificação

A Comissão afirmou que os montantes fixos são o único método aceitável para calcular 
correções financeiras. No que respeita à condicionalidade, deve haver a possibilidade de 
calcular a despesa que não seja efetuada em conformidade com as leis da União, da mesma 
forma que atualmente se avalia o risco do prejuízo financeiro resultante da não aplicação de 
sanções administrativas. Deve ser possível identificar o prejuízo financeiro para a União de 
modo mais preciso do que a correção através de um montante fixo.

Alteração 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a gravidade das 
deficiências constatadas.

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a gravidade das 
deficiências constatadas e o princípio de 
proporcionalidade.

Or. en

Alteração 596
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a gravidade das 
deficiências constatadas.

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a gravidade das 
deficiências constatadas e tendo em devida 
conta o princípio de proporcionalidade.

Or. en

Alteração 597
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 5 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) A irregularidades sujeitas a 
processos de recuperação nos termos da 
secção III do presente capítulo;

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa incluir nos casos em que a recusa de financiamento não pode ter 
lugar as irregularidades objeto de um procedimento de recuperação, tal como definido no 
artigo 52.º do Regulamento n.º 1306/2013.
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Alteração 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre 
os critérios e a metodologia para aplicar 
as correções financeiras.

Suprimido

Or. en

Alteração 599
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a execução do presente 
artigo.

Or. sl

Justificação

Uma vez que o novo modelo de prestação da PAC se baseia no desempenho e pode 
desencadear correções financeiras, o Parlamento e o Conselho devem ser regularmente 
informados sobre a aplicação de determinadas disposições.

Alteração 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A (novo)
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1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos resultantes de uma 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros solicitam o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de 18 meses após a 
aprovação e, se for caso disso, receção 
pela agência pagadora ou organismo 
responsável pela recuperação de um 
relatório de controlo ou documento 
equivalente indicando a ocorrência da 
irregularidade. Os montantes em questão 
são registados na lista de devedores da 
agência pagadora no momento da sua 
recuperação.

2. Se o montante não tiver sido 
recuperado no prazo de quatro anos após 
o pedido de restituição, ou no prazo de 
oito anos caso a recuperação seja objeto 
de uma ação perante os tribunais 
nacionais, 50 % dos custos financeiros da 
não recuperação são assumidos pelo 
Estado-Membro em causa e 50 % pela 
UE, sem prejuízo da obrigação de o 
Estado-Membro continuar a aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 57.º. Se, no 
decorrer de um procedimento de 
recuperação efetuado com recurso a um 
procedimento administrativo ou 
procedimento legal definitivo, não for 
encontrada qualquer irregularidade, os 
custos financeiros assumidos pelos 
Estado-Membro ao abrigo do primeiro 
parágrafo são declarados aos Fundos 
como despesas. Contudo, se, por motivos 
não imputáveis ao Estado-Membro em 
causa, a recuperação não puder ser 
efetuada dentro dos prazos especificados 
no primeiro parágrafo, e se o montante a 
ser recuperado for superior a 1 milhão de 
EUR, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar o prazo 
estabelecido por um período máximo de 
metade do período inicialmente fixado.

3. Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir não 
proceder à recuperação. Essa decisão 
apenas pode ser tomada nos seguintes 
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casos:

a) Se os custos já incorridos e os que 
provavelmente serão incorridos forem 
superiores ao montante a ser recuperado.
Considera-se satisfeita esta condição se: 
(i) o montante a recuperar do beneficiário 
no contexto de um pagamento individual 
ao abrigo de um regime de ajuda ou 
fundo de apoio, não incluindo juros, 
exceder os 100 EUR ou (ii) o montante a 
recuperar do beneficiário no contexto de 
um pagamento individual ao abrigo de 
um regime de ajuda ou fundo de apoio, 
não incluindo juros, se situar entre 
100 EUR e 150 EUR e o Estado-Membro 
em causa aplicar um limite igual ou 
superior ao montante a recuperar nos 
termos da respetiva legislação nacional 
relativa à não recuperação de dívidas a 
nível nacional;

b) Se a recuperação se revelar impossível 
devido à insolvência do devedor ou das 
pessoas juridicamente responsáveis pela 
irregularidade, verificada e aceite de 
acordo com o direito nacional do Estado-
Membro em causa.

Caso a decisão referida no primeiro 
parágrafo do presente número seja 
tomada antes de as regras estabelecidas 
no n.º 2 terem sido aplicadas ao montante 
em dívida, os custos financeiros da não 
recuperação são assumidos pela UE.

4. Os Estados-Membros inscrevem nas 
contas nacionais a apresentar à 
Comissão, nos termos do artigo 88.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iii), os montantes que 
ficarão a seu cargo nos termos do n.º 2 do 
presente artigo. A Comissão verifica se o 
procedimento foi respeitado e procede, se 
for caso disso, às adaptações necessárias 
no ato de execução a que se refere o 
artigo 51.º.

5. Na condição de ter sido observado o 
procedimento previsto no artigo 53.º, 
n.º 3, a Comissão pode adotar atos de 
execução que excluam do financiamento 
da União os montantes geralmente 
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imputados ao orçamento da União nos 
seguintes casos:

a) Se o Estado-Membro não tiver 
respeitado os prazos a que se refere o 
n.º 1;

b) Se considerar que a decisão tomada por 
um Estado-Membro nos termos do n.º 3 
de não proceder à recuperação é 
injustificada;

c) Se considerar que uma irregularidade 
ou ausência de reembolso é resultado de 
uma irregularidade ou negligência 
atribuível às autoridades administrativas 
ou a outro organismo oficial do Estado-
Membro. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.

Or. pl

Alteração 601
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A (novo)

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos resultantes de uma 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros solicitam o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de 18 meses após a 
aprovação e, se for caso disso, receção 
pela agência pagadora ou organismo 
responsável pela recuperação de um 
relatório de controlo ou documento 
equivalente indicando a ocorrência da 
irregularidade. Os montantes em questão 
são registados na lista de devedores da 
agência pagadora no momento da sua 
recuperação.
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2. Se o montante não tiver sido 
recuperado no prazo de quatro anos após 
o pedido de restituição, ou no prazo de 
oito anos caso a recuperação seja objeto 
de uma ação perante os tribunais 
nacionais, 50 % dos custos financeiros da 
não recuperação são assumidos pelo 
Estado-Membro em causa e 50 % pela 
UE, sem prejuízo da obrigação de o 
Estado-Membro continuar a aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 57.º. Se, no 
decorrer de um procedimento de 
recuperação efetuado com recurso a um 
procedimento administrativo ou 
procedimento legal definitivo, não for 
encontrada qualquer irregularidade, os 
custos financeiros assumidos pelos 
Estado-Membro ao abrigo do primeiro 
parágrafo são declarados aos Fundos 
como despesas. Contudo, se, por motivos 
não imputáveis ao Estado-Membro em 
causa, a recuperação não puder ser 
efetuada dentro dos prazos especificados 
no primeiro parágrafo, e se o montante a 
ser recuperado for superior a 1 milhão de 
EUR, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar o prazo 
estabelecido por um período máximo de 
metade do período inicialmente fixado.

3. Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir não 
proceder à recuperação. Essa decisão 
apenas pode ser tomada nos seguintes 
casos:

a) Se os custos já incorridos e os que 
provavelmente serão incorridos forem 
superiores ao montante a ser recuperado.
Considera-se satisfeita esta condição se:

i) o montante a recuperar do beneficiário 
no contexto de um pagamento individual 
ao abrigo de um regime de ajuda ou 
fundo de apoio, não incluindo juros, 
exceder os 100 EUR, ou

ii) o montante a recuperar do beneficiário 
no contexto de um pagamento individual 
ao abrigo de um regime de ajuda ou 
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fundo de apoio, não incluindo juros, se 
situar entre 100 EUR e 150 EUR e o 
Estado-Membro em causa aplicar um 
limite igual ou superior ao montante a 
recuperar nos termos da respetiva 
legislação nacional relativa à não 
recuperação de dívidas a nível nacional;

b) Se a recuperação se revelar impossível 
devido à insolvência do devedor ou das 
pessoas juridicamente responsáveis pela 
irregularidade, verificada e aceite de 
acordo com o direito nacional do Estado-
Membro em causa.

Caso a decisão referida no primeiro 
parágrafo do presente número seja 
tomada antes de as regras estabelecidas 
no n.º 2 terem sido aplicadas ao montante 
em dívida, os custos financeiros da não 
recuperação são assumidos pela UE.

4. Os Estados-Membros inscrevem nas 
contas nacionais a apresentar à 
Comissão, nos termos do artigo 88.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iii), os montantes que 
ficarão a seu cargo nos termos do n.º 2 do 
presente artigo. A Comissão verifica se o 
procedimento foi respeitado e procede, se 
for caso disso, às adaptações necessárias 
no ato de execução a que se refere o 
artigo 51.º.

5. Na condição de ter sido observado o 
procedimento previsto no artigo 53.º, 
n.º 3, a Comissão pode adotar atos de 
execução que excluam do financiamento 
da União os montantes geralmente 
imputados ao orçamento da União nos 
seguintes casos:

a) Se o Estado-Membro não tiver 
respeitado os prazos a que se refere o 
n.º 1;

b) Se considerar que a decisão tomada por 
um Estado-Membro nos termos do n.º 3 
de não proceder à recuperação é 
injustificada;

c) Se considerar que uma irregularidade 
ou ausência de reembolso é resultado de 
uma irregularidade ou negligência 
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atribuível às autoridades administrativas 
ou a outro organismo oficial do Estado-
Membro. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 101.º, 
n.º 2.

Or. pl

Alteração 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e por este reservado como receitas 
atribuídas ao FEAGA no mês em que os 
montantes são efetivamente recebidos.

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros, que os Estados-Membros calcularão 
após a data de vencimento do período 
concedido ao beneficiário para o 
pagamento, são transferidos para o 
organismo pagador e por este reservado 
como receitas atribuídas ao FEAGA no 
mês em que os montantes são efetivamente 
recebidos. Os Estados Membros 
estabelecerão o valor mínimo a aplicar 
nesta secção, tal como estabelecido no 
caso de um reembolso mínimo aos 
beneficiários pela disciplina financeira.

Or. es

Justificação

Propõe-se manter o status quo na gestão das dívidas dos fundos agrícolas, de tal forma que o 
cálculo dos juros continue a ser o seguido até à data nos fundos agrícolas com uma base 
comunitária comum. No que diz respeito aos montantes mínimos a recuperar, uma vez que 
nada se indica a este respeito, pode entender-se que seria obrigatório recuperar qualquer 
montante, sem estabelecer um mínimo, com o consequente aumento dos encargos 
administrativos para o organismo pagador. Por conseguinte, é necessário manter a situação 
atual ou estabelecer que os Estados membros determinem esse mínimo, de acordo com as 
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disposições aplicáveis no caso dos reembolsos mínimos aos beneficiários por disciplina 
financeira.

Alteração 603
Elsi Katainen

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e por este reservado como receitas 
atribuídas ao FEAGA no mês em que os 
montantes são efetivamente recebidos.

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e por este reservado como receitas 
atribuídas ao FEAGA no mês em que os 
montantes são efetivamente recebidos. Os 
Estados-Membros podem decidir os 
montantes que têm de ser ultrapassados 
antes de se proceder à recuperação. Essa 
possibilidade diz respeito a todas as 
intervenções e medidas separadamente, 
incluindo a condicionalidade e pode ser 
uniforme para todas elas.

Or. en

Justificação

Existe a necessidade de haver uma regra de minimis uniforme antes de o Estado-Membro ter 
de proceder à recuperação. Os custos da recuperação podem exceder o montante a 
recuperar. A possibilidade uniforme deve abranger todas as intervenções de pagamento 
direto e medidas, bem como a condicionalidade, a fim de tornar os sistemas informáticos 
mais simples de planear e utilizar.

Alteração 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e por este reservado como 
receitas atribuídas ao FEAGA no mês em 
que os montantes são efetivamente 
recebidos.

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e reafetados prioritariamente às 
intervenções com objetivos climáticos ou 
ambientais conforme estabelecidos nos 
artigos 28.º e 65.º e, subsequentemente, a 
intervenções que aumentem a 
competitividade conforme estabelecida no 
artigo 28.º-A do Regulamento Plano 
Estratégico da PAC. 

Or. en

Alteração 605
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e por este reservado como receitas 
atribuídas ao FEAGA no mês em que os 
montantes são efetivamente recebidos.

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros, que os Estados-Membros calcularão 
após a data de vencimento do período 
concedido ao beneficiário para o 
pagamento, são transferidos para o 
organismo pagador e por este reservado 
como receitas atribuídas ao FEAGA no 
mês em que os montantes são efetivamente 
recebidos.

Or. es
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Alteração 606
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e por este reservado como 
receitas atribuídas ao FEAGA no mês em 
que os montantes são efetivamente 
recebidos.

Os montantes recuperados pelos Estados-
Membros após a ocorrência de 
irregularidades e outros casos de 
incumprimento pelos beneficiários das 
condições das intervenções referidas no 
plano estratégico da PAC e os respetivos 
juros são transferidos para o organismo 
pagador e reafetados a intervenções com 
objetivos climáticos ou ambientais.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder reter 100 % dos montantes provenientes das reduções e 
exclusões, desde que o orçamento relevante seja investido em intervenções que sejam 
benéficas para os agricultores ou o ambiente e/ou o clima, tais como regimes ecológicos ou 
medidas agro-ambiental-climáticas. Um sistema em que o orçamento recuperado pelos 
Estados-Membros só tenha uma retenção de 20 % apenas prejudicará os objetivos climáticos 
e ambientais da PAC e dos agricultores que os sustentam.

Alteração 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão deduzir 
qualquer dívida pendente de um 
beneficiário, conforme estabelecido no 
parágrafo anterior, de qualquer 
pagamento futuro ao beneficiário, o que 
será efetuado pelo organismo pagador 
como a entidade responsável pela 
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recuperação da dívida.

Or. es

Justificação

A fim de manter o status quo no que respeita à dívida dos fundos agrícolas, flexibilidade nos 
pagamentos e a existência de uma base comunitária comum, é essencial que as agências de 
pagamento possam recuperar as suas dívidas através do mecanismo de compensação 
atualmente previsto. Caso contrário, poderá haver atrasos nas recuperações e nos 
pagamentos das intervenções da PAC, sujeitos a prazos de pagamento rigorosos.

Alteração 608
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados Membros poderão estabelecer 
o montante mínimo a que se aplicará o 
parágrafo anterior, tal como estabelecido 
no caso de um reembolso mínimo aos 
beneficiários por disciplina financeira.

Or. es

Alteração 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro pode reter 
20 % dos mesmos a título de reembolso 
fixo das despesas de recuperação, exceto 
nos casos de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa.

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro pode reter 
50 % dos mesmos a título de reembolso 
fixo das despesas de recuperação, exceto 
nos casos de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa. Os 
montantes assim recuperados pelos 
organismos pagadores dos Estados-
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Membros terão de ser reutilizados sob a 
forma de pagamentos diretos, com o 
objetivo de apoiar as prioridades definidas 
nos planos estratégicos nacionais, como a 
assistência à instalação de jovens 
agricultores ou o apoio a setores em 
situação de maior dificuldade.

Or. fr

Alteração 610
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro pode reter 20
% dos mesmos a título de reembolso fixo 
das despesas de recuperação, exceto nos 
casos de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa.

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro pode reter 
100 % dos mesmos a título de reembolso 
fixo das despesas de recuperação, exceto 
nos casos de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

Na versão proposta, a recuperação de dinheiro de beneficiários que tenham violado as 
regras é quase desincentivada, uma vez que os Estados-Membros são obrigados a devolver o 
dinheiro à Comissão. O dinheiro recuperado deve ser conservado pelos Estados-Membros e 
utilizado para outros fins.

Alteração 611
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro pode reter 

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro retém 100 % 
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20 % dos mesmos a título de reembolso 
fixo das despesas de recuperação, exceto 
nos casos de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa.

dos mesmos a título de reembolso fixo das 
despesas de recuperação, exceto nos casos 
de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

Por uma questão de simplicidade e para deixar aos organismos pagadores uma margem de 
manobra apropriada, propõe-se aqui que os Estados-Membros retenham 100 % das 
irregularidades sujeitas a recuperação. Deverá ser mantida pelo menos a regra de 50-50.

Alteração 612
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro pode reter 
20 % dos mesmos a título de reembolso 
fixo das despesas de recuperação, exceto 
nos casos de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa.

Ao creditar os montantes no orçamento da 
União, conforme referido no primeiro 
parágrafo, o Estado-Membro retém 75 % 
dos mesmos a título de reembolso fixo das 
despesas de recuperação, exceto nos casos 
de incumprimento imputáveis à 
administração ou a outros organismos 
oficiais do Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

Por uma questão de simplicidade e para deixar aos organismos pagadores uma margem de 
manobra apropriada, propõe-se aqui que os Estados-Membros retenham 100 % das 
irregularidades sujeitas a recuperação. Deverá ser mantida pelo menos a regra de 50-50.

Alteração 613
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Os Estados-membros deduzirão qualquer 
montante considerado indevido resultante 
de uma dívida pendente de um 
beneficiário, conforme estabelecido no 
presente artigo, de qualquer pagamento 
futuro a favor do beneficiário que o 
organismo pagador deva efetuar.

Or. es

Justificação

A fim de assegurar uma gestão eficiente dos pagamentos e das irregularidades nos fundos 
agrícolas, é essencial que os organismos pagadores possam recuperar os montantes 
resultantes de irregularidades, deduzindo esses montantes de qualquer pagamento futuro, tal 
como previsto na atual legislação da UE para o período 2014-2020 (artigo 28.º do 
Regulamento n.º 908/2014).
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