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Alteração 2506
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Suprimido

Or. en

Alteração 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 

Pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento a todos os setores e produções, 
ou aos tipos específicos de explorações 
envolvidos, se forem consideradas 
estratégicos por razões económicas, sociais 
ou ambientais no plano estratégico 
nacional.
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produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. it

Alteração 2508
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento a todos os setores e produções
ou aos tipos específicos de explorações 
envolvidos se forem considerados 
estratégicos por razões económicas, sociais 
ou ambientais no plano estratégico 
nacional ou nas suas revisões anuais.

Or. it

Justificação

A proposta de regulamento prevê a possibilidade de atribuição de apoio associado ao 
rendimento a uma lista muito ampla de setores e produções, excluindo apenas alguns. 
Considero inoportunas essas exclusões. O novo modelo de prestação permite uma avaliação 
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aprofundada, no plano estratégico nacional, dos setores estratégicos para o Estado-Membro 
e para os quais a situação socioeconómica motiva a necessidade do apoio associado.

Alteração 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos setores e produções 
agrícolas ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental.

Or. en

Justificação

O apoio associado ao rendimento, em conformidade com os requisitos da OMC, fornece um 
contributo essencial para a manutenção da atividade económica nas zonas rurais e o 
incentivo ao emprego rural. Os pagamentos em causa devem ser mantidos com um âmbito 
mais alargado e recursos financeiros mais ambiciosos.

Alteração 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: arroz, leite 
e produtos lácteos, carne de ovino, de 
caprino e de bovino.

Or. de

Alteração 2511
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 

Pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento aos setores dos produtos 
enumerados nas partes do anexo I dos 
tratados, excetuando as pescas e a 
aquicultura, tal como definidos e 
especificados no artigo 1.º do 
Regulamento 1308/2013 (Regulamento 
OCM), na condição de serem considerados 
importantes por razões económicas, sociais 
ou ambientais. Os Estados-Membros 
devem identificar nos planos estratégicos 
da PAC os setores e as produções a que 
será concedido apoio associado ao 
rendimento.
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com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. it

Alteração 2512
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, olivais, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas.

Or. pt

Alteração 2513
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
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explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas.

Or. en

Justificação

O acesso ao apoio através de medidas da PAC não deve ser possível no caso dos 
biocombustíveis, dado o objetivo principal da PAC ser assegurar a segurança alimentar e a 
produção de alimentos de alta qualidade de modo sustentável.

Alteração 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, leguminosas forrageiras puras 
ou combinadas com gramíneas, prados,
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
batata, sementes, carne de ovino e de 
caprino, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, chicória, fruta e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.
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utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Or. en

Alteração 2515
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
culturas não alimentares utilizadas no 
fabrico de produto com potencial para 
substituir materiais fósseis, podendo 
incluir árvores e/ou arbustos que formem 
sistemas de agrossilvicultura ou 
silvipastorícia, também enquanto sistemas 
certificados de árvores fora das florestas.

Or. en

Justificação

A concessão de apoio a uma potencial alternativa aos materiais fósseis parece ser uma boa 
ideia, mas a limitação expressa à talhadia de rotação curta e «culturas» abre apenas 
caminho a serviços energéticos e não a um «produto». A redação proposta visa alargar o 
âmbito e tornar as árvores igualmente elegíveis, em particular para sistemas agroflorestais 
que poderiam, ainda, formar sistemas de árvores fora das florestas.

Alteração 2516
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Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, com exceção de culturas 
destinadas à produção de 
agrocombustíveis, proteaginosas, 
leguminosas para grão, linho, cânhamo, 
arroz, frutos de casca rija, batata para 
fécula, leite e produtos lácteos, sementes, 
carne de ovino e de caprino, carne de 
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chicória, fruta e produtos hortícolas,
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores, utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

bovino, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-
açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas, vinho, castanhas e mel.

Or. es

Alteração 2518
Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, criação de 
ovinos, caprinos ou gado, carne de ovino e 
de caprino, carne de bovino, azeite, bichos-
da-seda, forragens secas, lúpulo, beterraba 
sacarina, cana-de-açúcar e chicória, fruta e 
produtos hortícolas, prados ou pastagens 
naturais ou cultivados, talhadia de rotação 
curta e outras culturas não alimentares, 
excetuando as árvores utilizadas no fabrico 
de produtos com potencial para substituir 
materiais fósseis.

Or. ro

Alteração 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite,
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, batata 
destinada ao consumo humano, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno, carne avícola e ovos, tabaco, 
olivais, abelhas, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-
açúcar e chicória, fruta e produtos 
hortícolas, talhadia de rotação curta e 
outras culturas não alimentares, excetuando 
as árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. it

Alteração 2520
Thomas Waitz

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações que vão além das normas 
jurídicas mínimas em matéria de bem-
estar animal, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental e mediante 
justificação da sua necessidade nos 
termos do procedimento referido no Título 
V, capítulo III, com provas empíricas 
quantificáveis e passíveis de verificação: 
independente: cereais, oleaginosas, 
proteaginosas, leguminosas para grão, 
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
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culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

batata para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne de ovino e de caprino, 
carne de bovino, azeite, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas.

Or. en

Alteração 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, leguminosas forrageiras, 
misturas de leguminosas e gramíneas, 
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
batata para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne de ovino e de caprino, 
carne de bovino, azeite, olivais, bichos-da-
seda, forragens secas, lúpulo, beterraba 
sacarina, cana-de-açúcar e chicória, fruta e 
produtos hortícolas, talhadia de rotação 
curta e outras culturas não alimentares, 
excetuando as árvores utilizadas no fabrico 
de produtos com potencial para substituir 
materiais fósseis.

Or. en

Justificação

Todas as culturas de leguminosas (incluindo as leguminosas forrageiras) devem ser elegíveis 
para o apoio associado. Além disso, é necessário promover as misturas de leguminosas e 
gramíneas.

Alteração 2522
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Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações que vão além das normas 
jurídicas mínimas em matéria de bem-
estar animal, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental e mediante 
justificação da sua necessidade nos 
termos do procedimento referido no Título 
V, capítulo III, com provas empíricas 
quantificáveis e passíveis de verificação 
independente: cereais, oleaginosas, 
proteaginosas, leguminosas para grão, 
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
batata para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne de ovino e de caprino, 
carne de bovino, azeite, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas.

Or. en

Justificação

O apoio associado ao rendimento deve estar subordinado ao respeito de critérios de 
sustentabilidade rigorosos, uma vez que cria distorções tanto no mercado interno da UE 
como a nível externo, deslocando a produção para alguns Estados-Membros quer de outros
Estados-Membros quer de países terceiros. Não é concedido apoio associado aos 
biocombustíveis, devido à sua eficiência climática duvidosa. O apoio associado ao 
rendimento no setor da beterraba-sacarina estimula artificialmente a sobreprodução, o que, 
por sua vez, reduz os preços para os produtores em toda a União e cria distorções de 
mercado dentro e fora da União (consultar os estudos recentes do Wageningen Economic 
Research).

Alteração 2523
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno, carne de aves de capoeira, ovos, 
tabaco, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-
açúcar e chicória, fruta e produtos 
hortícolas, talhadia de rotação curta e 
outras culturas não alimentares, excetuando 
as árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. en

Justificação

Existem quatro setores agrícolas, nomeadamente a carne de suíno, a carne de aves de 
capoeira, ovos, e tabaco, que são de particular importância em muitos Estados-Membros, 
devido a razões económicas, sociais ou ambientais, e que enfrentam atualmente enormes 
dificuldades causadas por doenças animais, tais como a peste suína africana e a gripe 
aviária, e desafios económicos, tais como o tráfico ilícito de tabaco na UE e as importações 
de ovos para a UE objeto de dumping.

Alteração 2524
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
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para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno, carne de aves de capoeira, ovos,
azeite, bichos-da-seda, forragens secas, 
lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-açúcar 
e chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Or. en

Justificação

Existem quatro setores agrícolas, entre eles a carne de suíno, a carne de aves de capoeira e 
ovos, que são de particular importância em muitos Estados-Membros, devido a razões 
económicas, sociais ou ambientais, e que enfrentam atualmente enormes dificuldades 
causadas por doenças animais, tais como a peste suína africana e a gripe aviária, e desafios 
económicos, tais como as importações de ovos para a UE objeto de dumping.

Alteração 2525
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, amendoins,
leguminosas para grão, linho, cânhamo, 
arroz, frutos de casca rija, batata para 
fécula, leite e produtos lácteos, sementes, 
carne de ovino e de caprino, carne de 
bovino, azeite, bichos-da-seda, espécies da 
família das abelhas, forragens secas, 
lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-açúcar 
e chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
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potencial para substituir materiais fósseis. utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Or. en

Alteração 2526
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras 
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas. O 
apoio associado enunciado concedido 
dentro de um Estado-Membro deve visar 
apenas as regiões vulneráveis;

Or. en

Justificação

O apoio associado deve ser utilizado principalmente para apoiar os setores vulneráveis.

Alteração 2527
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, tabaco, beterraba sacarina, 
cana-de-açúcar e chicória, fruta e produtos 
hortícolas, talhadia de rotação curta e 
outras culturas não alimentares, excetuando 
as árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. pl

Alteração 2528
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, plantas 
medicinais, arroz, frutos de casca rija, 
batata para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne de ovino e de caprino, 
carne de bovino, azeite, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, beterraba sacarina, 
cana-de-açúcar e chicória, fruta e produtos 
hortícolas, talhadia de rotação curta e 
outras culturas não alimentares, excetuando 
as árvores utilizadas no fabrico de produtos 
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potencial para substituir materiais fósseis. com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. hr

Alteração 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
trigo-duro, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas para grão, linho, cânhamo, 
arroz, frutos de casca rija, batata para 
fécula, leite e produtos lácteos, sementes, 
carne de ovino e de caprino, carne de 
bovino, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-
açúcar e chicória, fruta e produtos 
hortícolas, talhadia de rotação curta e 
outras culturas não alimentares, excetuando 
as árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. fr

Alteração 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
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explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
fruta e produtos hortícolas, talhadia de 
rotação curta e outras culturas não 
alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Or. de

Alteração 2531
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, e
culturas não alimentares, excetuando as 
árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. pt
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Alteração 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas, 
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
batata para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne de ovino e de caprino, 
carne de bovino, azeite, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, beterraba sacarina, 
cana-de-açúcar e chicória, fruta e produtos 
hortícolas, talhadia de rotação curta e 
outras culturas não alimentares, excetuando 
as árvores utilizadas no fabrico de produtos 
com potencial para substituir materiais 
fósseis.

Or. fr

Alteração 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, olivais, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
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beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Or. es

Justificação

Substitui-se a expressão «azeite» por «olivais» para incluir as azeitonas de mesa.

Alteração 2534
Jørn Dohrmann

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, leite e produtos lácteos, carne de 
ovino e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Or. en

Justificação

As oportunidades para a recurso ao apoio associado devem ser limitadas. Devem ser 
evitados os apoios associados para sementes e batata para fécula, a fim de evitar implicações 
competitivas.
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Alteração 2535
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Só pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções ou tipos específicos de 
explorações, dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, fruta e produtos hortícolas, 
talhadia de rotação curta e outras culturas 
não alimentares, excetuando as árvores, 
utilizadas no fabrico de produtos com 
potencial para substituir materiais fósseis.

Pode ser concedido apoio associado ao 
rendimento nos seguintes setores e 
produções, ou em determinados tipos 
específicos de explorações dentro dos 
mesmos dada a sua importância 
económica, social ou ambiental: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, qualquer 
setor de pecuária extensiva, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, frutos secos,
azeite e azeitonas de mesa, vinho, 
produtos de floricultura, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, beterraba sacarina, 
cana-de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. es

Alteração 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem expor 
claramente nos seus planos estratégicos 
os motivos pelos quais a concessão de 
apoio associado teria um valor 
acrescentado para os objetivos 
económicos, sociais ou ambientais e as 
razões que impossibilitam que objetivos 
semelhantes sejam alcançados através de 
medidas de desenvolvimento rural.
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Or. en

Alteração 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A lista de produtos constante do primeiro 
parágrafo pode ser ampliada em regiões 
com condicionantes naturais, como as 
regiões insulares, de modo a ter em conta 
as desvantagens específicas das mesmas.

Or. es

Alteração 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura, em conformidade 
com o Título V, capítulo III, que o apoio 
associado não é concedido aos setores de 
regiões com excesso de produção.

Or. en

Alteração 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Os Estados-Membros podem acrescentar 
outras produções às enunciadas no 
primeiro parágrafo, desde que tal se 
justifique após uma análise das 
necessidades.

Or. es

Alteração 2540
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A

Os pagamentos associados ao rendimento 
podem ser estabelecidos por intervalos de 
valores, de modo a favorecer a 
estruturação do setor específico a que se 
referem ou a consecução de outros 
objetivos, como a melhoria da qualidade, 
o rejuvenescimento, a profissionalização, 
ou a gestão de riscos.

Or. es

Alteração 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os beneficiários só são elegíveis 
para os pagamentos associados se as suas 
normas de produção excederem as 
normas mínimas aplicáveis, vigentes em 
matéria do ambiente e do bem-estar 
animal.

Or. en
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Alteração 2542
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio associado ao 
rendimento abranger bovinos e/ou ovinos 
e caprinos, os Estados-Membros devem 
estabelecer, como condição de 
elegibilidade para apoio, o requisito de 
identificação e de registo dos animais de 
acordo com o Regulamento (CE) n.º 
1760/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho32 e com o Regulamento (CE) n.º 
21/2004 do Conselho33 , respetivamente. 
No entanto, sem prejuízo de outras 
condições de elegibilidade aplicáveis, os 
bovinos ou ovinos e caprinos são 
considerados elegíveis para apoio sempre 
que, numa determinada data no decurso 
do exercício de pedido em causa, a fixar 
pelos Estados-Membros, sejam cumpridos 
os requisitos de identificação e registo.

Suprimido

_________________

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 
5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. pt
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Alteração 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio associado ao 
rendimento abranger bovinos e/ou ovinos 
e caprinos, os Estados-Membros devem 
estabelecer, como condição de 
elegibilidade para apoio, o requisito de 
identificação e de registo dos animais de 
acordo com o Regulamento (CE) n.º 
1760/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho32 e com o Regulamento (CE) n.º 
21/2004 do Conselho33, respetivamente. 
No entanto, sem prejuízo de outras 
condições de elegibilidade aplicáveis, os 
bovinos ou ovinos e caprinos são 
considerados elegíveis para apoio sempre 
que, numa determinada data no decurso 
do exercício de pedido em causa, a fixar 
pelos Estados-Membros, sejam cumpridos 
os requisitos de identificação e registo.

Suprimido

_________________

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 
5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. en
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Alteração 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger bovinos e/ou ovinos e caprinos, 
os Estados-Membros devem estabelecer, 
como condição de elegibilidade para 
apoio, o requisito de identificação e de 
registo dos animais de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho32 e com 
o Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho33, respetivamente. No entanto, 
sem prejuízo de outras condições de 
elegibilidade aplicáveis, os bovinos ou 
ovinos e caprinos são considerados 
elegíveis para apoio sempre que, numa 
determinada data no decurso do exercício 
de pedido em causa, a fixar pelos Estados-
Membros, sejam cumpridos os requisitos 
de identificação e registo.

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger bovinos e/ou ovinos e caprinos, 
os Estados-Membros devem estabelecer, 
como parte das condições de elegibilidade 
para apoio, o requisito de identificação e de 
registo dos animais de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho32 e com 
o Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho33, respetivamente.

Or. en

Alteração 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger bovinos e/ou ovinos e caprinos, 
os Estados-Membros devem estabelecer, 
como condição de elegibilidade para apoio, 
o requisito de identificação e de registo dos 
animais de acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 1760/2000 do Parlamento Europeu 

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger bovinos e/ou ovinos e caprinos, 
os Estados-Membros devem estabelecer, 
como condição de elegibilidade para apoio, 
o requisito de identificação e de registo dos 
animais de acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 1760/2000 do Parlamento Europeu 
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e do Conselho32 e com o Regulamento 
(CE) n.º 21/2004 do Conselho33, 
respetivamente. No entanto, sem prejuízo 
de outras condições de elegibilidade 
aplicáveis, os bovinos ou ovinos e caprinos 
são considerados elegíveis para apoio 
sempre que, numa determinada data no 
decurso do exercício de pedido em causa, a 
fixar pelos Estados-Membros, sejam 
cumpridos os requisitos de identificação e 
registo.

e do Conselho32 e com o Regulamento 
(CE) n.º 21/2004 do Conselho33, 
respetivamente. No entanto, sem prejuízo 
de outras condições de elegibilidade 
aplicáveis, no respeitante aos bovinos ou 
ovinos e caprinos são considerados 
elegíveis para apoio os animais 
relativamente aos quais tenham sido 
comunicadas às autoridades competentes 
as informações a que se refere o artigo 
7.º, n.º 1, segundo travessão, do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000, no caso 
do gado bovino, e as informações 
correspondentes ao gado ovino e caprino, 
numa determinada data no decurso do 
exercício de pedido em causa, a fixar pelos 
Estados-Membros.

_________________ _________________

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 5 
de 9.1.2004, p. 8).

33 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 5 
de 9.1.2004, p. 8).

Or. es

Justificação

Esta clarificação visa minimizar os problemas de identificação e registo, nomeadamente no 
caso do gado bovino, com que a Comissão se está a deparar nas auditorias de controlo dos 
apoios associados ao rendimento.

Alteração 2546
Paolo De Castro



PE631.982v01-00 30/185 AM\1171743PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger bovinos e/ou ovinos e caprinos, 
os Estados-Membros devem estabelecer, 
como condição de elegibilidade para 
apoio, o requisito de identificação e de 
registo dos animais de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 32 e 
com o Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho33, respetivamente. No entanto, 
sem prejuízo de outras condições de 
elegibilidade aplicáveis, os bovinos ou 
ovinos e caprinos são considerados 
elegíveis para apoio sempre que, numa 
determinada data no decurso do exercício
de pedido em causa, a fixar pelos Estados-
Membros, sejam cumpridos os requisitos 
de identificação e registo.

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger a pecuária, os Estados-Membros 
devem estabelecer as condições de 
elegibilidade para apoio, os requisitos de 
identificação e de registo dos animais. No 
entanto, sem prejuízo de outras condições 
de elegibilidade aplicáveis, a criação de 
animais é considerada elegível para apoio 
sempre que, numa determinada data do ano
de pedido em causa, a fixar pelos Estados-
Membros, sejam cumpridos os requisitos 
de identificação e registo.

_________________

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 
5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. it

Alteração 2547
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger bovinos e/ou ovinos e caprinos, 
os Estados-Membros devem estabelecer, 
como condição de elegibilidade para 
apoio, o requisito de identificação e de 
registo dos animais de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho32 e 
com o Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho33, respetivamente. No entanto, 
sem prejuízo de outras condições de 
elegibilidade aplicáveis, os bovinos ou 
ovinos e caprinos são considerados 
elegíveis para apoio sempre que, numa 
determinada data no decurso do exercício 
de pedido em causa, a fixar pelos Estados-
Membros, sejam cumpridos os requisitos 
de identificação e registo.

2. O apoio associado ao rendimento 
referido no artigo 29.°, n.º 2, só pode ser 
concedido se:
a) O Estado-Membro demonstrar que se 
trata da última opção ainda disponível, 
em particular no que respeita aos sistemas 
pastoris onde poderá ser difícil introduzir 
regimes ambientais ou pagamentos 
dissociados, devido à pastagem ou 
transumância
b) O Estado-Membro demonstra a 
cobertura dos custos adicionais incorridos 
e as perdas de rendimento, a fim de 
preencher os objetivos específicos d), e) e 
f) do artigo 6.º, n.º 3.

_________________

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamento (CE) n.o 21/2004 do 
Conselho, de 17 de Dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.o 1782/2003 e as 
Directivas 92/102/CEE e 64/432/CEE (JO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. en

Alteração 2548
Nicola Caputo
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio associado ao rendimento 
abranger bovinos e/ou ovinos e caprinos, 
os Estados-Membros devem estabelecer, 
como condição de elegibilidade para apoio, 
o requisito de identificação e de registo dos 
animais de acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 1760/2000 do Parlamento Europeu 
e do Conselho32 e com o Regulamento 
(CE) n.º 21/2004 do Conselho33, 
respetivamente. No entanto, sem prejuízo 
de outras condições de elegibilidade 
aplicáveis, os bovinos ou ovinos e 
caprinos são considerados elegíveis para 
apoio sempre que, numa determinada data 
no decurso do exercício de pedido em 
causa, a fixar pelos Estados-Membros, 
sejam cumpridos os requisitos de 
identificação e registo.

2. Se o apoio associado ao rendimento
abranger a pecuária, os Estados-Membros 
devem estabelecer, como condição de 
elegibilidade para apoio, os requisitos de 
identificação e de registo dos animais de 
acordo com o Regulamento (CE) n.º 
1760/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho32 e com o Regulamento (CE) n.º 
21/2004 do Conselho33, respetivamente. 
No entanto, sem prejuízo de outras 
condições de elegibilidade aplicáveis, a 
criação de animais é considerada elegível 
para apoio sempre que, numa determinada 
data no decurso do exercício de pedido em 
causa, a fixar pelos Estados-Membros, 
sejam cumpridos os requisitos de 
identificação e registo.

_________________ _________________

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

32 Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 5 
de 9.1.2004, p. 8).

33 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 5 
de 9.1.2004, p. 8).

Or. it

Justificação

A proposta de regulamento prevê a possibilidade de atribuição de apoio associado ao 
rendimento a uma lista muito ampla de setores e produções, excluindo apenas alguns. 
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Considero inoportunas essas exclusões. O novo modelo de prestação permite uma avaliação 
aprofundada, no plano estratégico nacional, dos setores estratégicos para o Estado-Membro 
e para os quais a situação socioeconómica motiva a necessidade do apoio associado.

Alteração 2549
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, e sem prejuízo do parágrafo 
anterior, o apoio não deve ser destinado à 
produção animal intensiva. A Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 138.º para 
complementar o presente regulamento 
com definições dos tipos de sistemas de 
produção animal intensiva que não sejam 
elegíveis para o apoio associado, 
excluindo efetivamente do apoio os 
bovinos leiteiros ou ovinos e caprinos nos 
casos em que exista uma discrepância 
entre o número de hectares elegíveis e o 
número de animais. A presente disposição 
terá em conta as práticas de pastoreio e de 
transumância.

Or. en

Justificação

O Relatório Especial n.º 11/2012 já refere que o apoio associado pode ter o efeito de 
promover métodos de produção animal mais intensivos, na ausência de disposições explícitas 
e suficientemente direcionadas. Não se registou qualquer melhoria neste âmbito e o presente 
modelo deve ser alterado na próxima reforma. O alvo da ameaça são a produção animal 
extensiva, associada às práticas tradicionais, a ecossistemas de elevado valor ambiental, e, 
possivelmente, até ao pastoreio destinado à prevenção de fogos, bem como as zonas rurais 
onde a mesma é praticada. Não vale a pena preservar os sistemas intensivos, quer seja do 
ponto de vista social, ambiental ou animal.

Alteração 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que o apoio 
associado envolve bovinos ou ovinos e 
caprinos, os Estados-Membros podem 
apoiar apenas as produções animais 
baseadas em sistemas de pastoreio com 
pasto em pastagens e que apresentem 
resultados significativamente mais 
elevados em termos ambientais e de bem-
estar animal.

Or. en

Alteração 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que o apoio 
associado ao rendimento envolve 
produções de gado, só serão elegíveis para 
apoio os métodos de produção que vão 
além das normas jurídicas mínimas 
nacionais e da UE em matéria de bem-
estar e saúde animal.

Or. en

Justificação

O apoio associado ao rendimento deve depender do respeito pelos critérios de reforço de 
sustentabilidade, incluindo o bem-estar e a saúde animal. No caso das produções de gado, só 
deverá visar métodos de produção que reduzam as densidades animais, melhorem o bem-
estar e a saúde animal e não contribuam para o aumento da resistência antimicrobiana.

Alteração 2552
Anja Hazekamp
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As produções de gado que 
apresentem uma densidade animal 
elevada não serão elegíveis para apoio, 
exceto na medida do necessário para 
executar os programas que visam reduzir 
a densidade animal.

Or. en

Alteração 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As culturas para comercialização, 
à exceção das proteaginosas, não são 
elegíveis para apoio associado ao 
rendimento.

Or. de

Alteração 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão e os Estados-Membros 
recorrem ao procedimento enunciado no 
Título V do presente regulamento, a fim 
de garantir que os planos estratégicos da 
PAC incluem disposições para assegurar 
que no final do período de programação 
do plano estratégico a densidade animal 
total por Estado-Membro não excede 0,7 
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cabeças normais por hectare.

Or. en

Justificação

É importante equilibrar a produção animal e a vegetal. Existe um precedente na PAC, uma 
vez que as densidades animais foram especificadas durante uma década a partir de 2003. De 
acordo com o Eurostat, a média atual da densidade animal nos Estados-Membros é de 0,75 
CN/ha.

Alteração 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. As operações de alimentação 
animal concentrada não são elegíveis 
para o apoio associado.

Or. en

Justificação

É fundamental reequilibrar a produção animal e a vegetal ao garantir que a população de 
animais por exploração não ultrapassa a sua área de base para forragens provenientes de 
prados permanentes ou temporários, por exemplo no caso dos ruminantes. Tal minimizará a 
produção excedentária estrutural e a poluição do ambiente através do excesso de nutrientes, 
reduzindo igualmente os impactos no clima.

Alteração 2556
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A

Monitorização
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Os Estados-Membros e a Comissão devem 
monitorizar os apoios associados 
concedidos enquanto parte da 
monitorização da coerência das políticas 
para o desenvolvimento, conforme 
exposta no artigo 119.º-A (novo). Caso 
sejam detetados efeitos negativos, o apoio 
associado para o setor em questão é 
suspenso ou reduzido, consoante o caso, a 
fim de satisfazer as condições acima 
referidas.

A Comissão fica habilitada a iniciar 
diálogos com parceiros de países em 
desenvolvimento sempre que a 
implantação do apoio associado tenha um 
impacto negativo no desenvolvimento do 
setor agroalimentar local, com vista a
tomar medidas corretivas (incluindo no 
âmbito da política comercial da UE) para 
atenuar os efeitos adversos sentidos.

Se necessário, a Comissão pode adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 138.º, a fim de completar o presente 
regulamento com medidas a adotar pelos 
Estados-Membros aquando da 
implantação do apoio associado ao 
rendimento, com vista a eliminar os 
efeitos nocivos no desenvolvimento do 
setor agroalimentar dos países parceiros.

Or. en

Alteração 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido

Medidas para evitar que os beneficiários 
de apoio associado ao rendimento sejam 
afetados por desequilíbrios estruturais do 
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mercado num determinado setor

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
138.º que complementam o presente 
regulamento com medidas para evitar que 
os beneficiários de apoio associado ao 
rendimento sejam afetados por 
desequilíbrios estruturais do mercado 
num determinado setor. Esses atos 
delegados podem conceder aos Estados-
Membros a capacidade de decidir se o 
apoio associado ao rendimento pode 
continuar a ser pago até 2027 com base 
nas unidades de produção para as quais 
esse apoio tenha sido concedido num 
período de referência anterior.

Or. en

Alteração 2558
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 138.º que complementam o presente 
regulamento com medidas para evitar que 
os beneficiários de apoio associado ao 
rendimento sejam afetados por 
desequilíbrios estruturais do mercado 
num determinado setor. Esses atos 
delegados podem conceder aos Estados-
Membros a capacidade de decidir se o 
apoio associado ao rendimento pode 
continuar a ser pago até 2027 com base 
nas unidades de produção para as quais 
esse apoio tenha sido concedido num 
período de referência anterior.

Suprimido

Or. es
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Alteração 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 2560
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa suprimir a menção ao Memorando de Entendimento entre a Comunidade 
Económica Europeia e os Estados Unidos da América relativo às sementes oleaginosas, que 
se afigura supérflua, tanto mais que tal disposição obsta ao desenvolvimento sustentável da 
produção de sementes oleaginosas.  A alteração é coerente com a posição adotada pelo 
Parlamento Europeu na sua Resolução de 27 de março de 2018: «[...] que o Acordo de Blair 
House, de 1992, apesar de ainda estar em vigor, é na realidade obsoleto, não devendo 
comprometer o desenvolvimento sustentável das culturas de proteaginosas na Europa;».

Alteração 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr
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Justificação

Não é necessário especificar na legislação relativa à PAC o enquadramento dos apoios ao 
abrigo das regras do comércio internacional, na medida em que estas regras se aplicam em 
todos os casos. Este artigo não consta, aliás, do Regulamento (UE) n.º 1307/2013.

Alteração 2562
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 2563
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a intervenção no domínio do apoio 
associado ao rendimento abranger todas ou 
parte das sementes oleaginosas abrangidas 
pelo anexo do Memorando de 
Entendimento entre a Comunidade 
Económica Europeia e os Estados Unidos 
da América relativo às sementes 
oleaginosas34, a superfície total apoiada 
com base nas realizações previstas nos 
planos estratégicos da PAC dos Estados-
Membros em causa não pode exceder a 
superfície máxima apoiada no conjunto da 
União para efeitos do cumprimento dos 
seus compromissos internacionais.

Se a intervenção no domínio do apoio 
associado ao rendimento abranger todas ou 
parte das sementes oleaginosas abrangidas 
pelo anexo do Memorando de 
Entendimento entre a Comunidade 
Económica Europeia e os Estados Unidos 
da América relativo às sementes 
oleaginosas34, a superfície total apoiada 
com base nas realizações previstas nos 
planos estratégicos da PAC dos Estados-
Membros em causa não pode exceder a 
superfície máxima apoiada no conjunto da 
União para efeitos do cumprimento dos 
seus compromissos internacionais. Neste 
contexto, a soja é uma proteaginosa.

_________________ _________________

34 Memorando de Entendimento entre a 
Comunidade Económica Europeia e os 
Estados Unidos da América relativo às 

34 Memorando de Entendimento entre a 
Comunidade Económica Europeia e os 
Estados Unidos da América relativo às 
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sementes oleaginosas ao abrigo do GATT 
(JO L 147 de 18.6.1993).

sementes oleaginosas ao abrigo do GATT 
(JO L 147 de 18.6.1993).

Or. en

Justificação

É importante garantir que a soja é considerada uma proteaginosa no âmbito do apoio 
associado ao rendimento, referido no artigo 86.º, n.º 5, tal como no sistema atual.

Alteração 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar 6 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
adota atos de execução que fixam a 
superfície de referência indicativa apoiada 
em cada Estado-Membro, a qual é 
calculada com base na parte que cabe a
cada Estado-Membro na superfície 
cultivada média da União nos cinco anos 
anteriores ao ano de entrada em vigor do 
presente regulamento. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 139.°, 
n.º 2.

O mais tardar 6 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
adota atos de execução que fixam a 
superfície de referência indicativa apoiada 
em cada Estado-Membro, a qual é 
calculada com base na superfície cultivada 
de cada Estado-Membro que deu lugar à 
superfície de referência. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 139.°, 
n.º 2.

Or. es

Alteração 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Solicita a reconsideração urgente 
do memorando de entendimento para que 
os Estados-Membros possam recuperar a 
sua soberania em matéria de culturas de 
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proteaginosas e reduzir drasticamente a 
dependência europeia das importações de 
países terceiros; considera que deve ser 
concedido um nível suficiente de apoio 
associado às produções de oleaginosas e 
proteaginosas.

Or. fr

Alteração 2566
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso tencionem aumentar o número de 
realizações previstas, a que se refere o n.º 
1, aprovadas pela Comissão no âmbito dos 
planos estratégicos da PAC, os Estados-
Membros devem notificar a Comissão das 
realizações previstas revistas, mediante 
pedido de alteração dos seus planos 
estratégicos da PAC, em conformidade 
com o artigo 107.º, até 1 de janeiro do ano 
que precede o exercício de pedido em 
causa.

Caso tencionem aumentar o número de 
realizações previstas, a que se refere o n.º 
1, aprovadas pela Comissão no âmbito dos 
planos estratégicos da PAC, os Estados-
Membros devem notificar a Comissão das 
realizações previstas revistas, mediante 
pedido de alteração dos seus planos 
estratégicos da PAC, em conformidade 
com o artigo 107.º, até 1 de janeiro do ano 
que precede o exercício de pedido em 
causa. A presente alteração não deve ser 
tida em conta para efeitos do artigo 107.º, 
n.º 7.

Or. en

Justificação

A alteração introduz flexibilidade no número de alterações aos planos estratégicos 
autorizadas com base no artigo 107.º.

Alteração 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração
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Os Estados-Membros interessados devem 
apresentar o correspondente pedido de 
alteração do plano estratégico da PAC, 
com o coeficiente de redução revisto a que 
se refere o segundo parágrafo, até ao dia 1 
de abril do ano que precede o exercício de 
pedido em causa. O coeficiente de redução 
revisto será fixado num ato de execução 
que aprova a alteração do plano estratégico 
da PAC de acordo com o previsto no 
artigo 107.º, n.º 8.

Os Estados-Membros interessados devem 
apresentar à Comissão o coeficiente de 
redução revisto a que se refere o segundo 
parágrafo, até ao dia 1 de abril do ano que 
precede o exercício de pedido em causa. O 
coeficiente de redução revisto será fixado 
num ato de execução que aprova a 
alteração do plano estratégico da PAC de 
acordo com o previsto no artigo 107.º, n.º 
8.

Or. es

Alteração 2568
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que diz respeito às sementes 
oleaginosas abrangidas pelo Memorando 
de Entendimento a que se refere o n.º 1, 
primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
devem informar a Comissão, nos relatórios 
anuais de desempenho previstos no artigo 
121.º, do número total de hectares em 
relação aos quais o apoio foi efetivamente 
pago.

4. No que diz respeito às sementes 
oleaginosas abrangidas pelo Memorando 
de Entendimento a que se refere o n.º 1, 
primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
devem informar a Comissão, nos relatórios 
trienais de desempenho previstos no 
artigo 121.º, do número total de hectares 
em relação aos quais o apoio foi 
efetivamente pago.

Or. en

Alteração 2569
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que diz respeito às sementes 
oleaginosas abrangidas pelo Memorando 
de Entendimento a que se refere o n.º 1, 

4. No que diz respeito às sementes 
oleaginosas abrangidas pelo Memorando 
de Entendimento a que se refere o n.º 1, 
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primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
devem informar a Comissão, nos relatórios 
anuais de desempenho previstos no 
artigo 121.º, do número total de hectares 
em relação aos quais o apoio foi 
efetivamente pago.

primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
devem informar a Comissão, nos relatórios 
de desempenho previstos no artigo 121.º, 
do número total de hectares em relação aos 
quais o apoio foi efetivamente pago.

Or. de

Alteração 2570
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
pagamento específico para o algodão aos 
verdadeiros agricultores que produzem 
algodão do código NC 5201 00, nas 
condições estabelecidas na presente 
subsecção.

Os Estados-Membros devem conceder um 
pagamento específico para o algodão aos 
agricultores que produzem algodão do 
código NC 5201 00, nas condições 
estabelecidas na presente subsecção.

Or. pl

Alteração 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 34 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
pagamento específico para o algodão aos 
verdadeiros agricultores que produzem 
algodão do código NC 5201 00, nas 
condições estabelecidas na presente 
subsecção.

Os Estados-Membros devem conceder um 
pagamento específico para o algodão aos 
agricultores que produzem algodão do 
código NC 5201 00, nas condições 
estabelecidas na presente subsecção.

Or. de
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Alteração 2572
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O pagamento específico para o 
algodão é concedido por hectare de 
superfície de algodão elegível. A superfície 
só é elegível se se situar em terras agrícolas 
que beneficiam de uma autorização do 
Estado-Membro para a produção de 
algodão, for semeada com variedades 
autorizadas pelo Estado-Membro e for 
efetivamente objeto de colheita em 
condições de crescimento normais.

1. O pagamento específico para o 
algodão é concedido por hectare de 
superfície de algodão elegível. A superfície 
só é elegível se se situar em terras agrícolas 
que beneficiam de uma autorização do 
Estado-Membro para a produção de 
algodão, for semeada com variedades 
autorizadas pelo Estado-Membro e for 
efetivamente objeto de colheita em 
condições de crescimento normais. Serão 
excluídas as monoculturas de algodão.

Or. en

Alteração 2573
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O pagamento específico para o 
algodão é concedido por hectare de 
superfície de algodão elegível. A superfície 
só é elegível se se situar em terras agrícolas 
que beneficiam de uma autorização do 
Estado-Membro para a produção de 
algodão, for semeada com variedades 
autorizadas pelo Estado-Membro e for 
efetivamente objeto de colheita em 
condições de crescimento normais.

1. O pagamento específico para o 
algodão é concedido por hectare de 
superfície de algodão elegível. A superfície 
só é elegível se se situar em terras agrícolas 
que beneficiam de uma autorização do 
Estado-Membro e que sejam adequadas
para a produção de algodão, for semeada 
com variedades autorizadas pelo Estado-
Membro e for efetivamente objeto de 
colheita em condições de crescimento 
normais.

Or. en
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Alteração 2574
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Bulgária: 3 342 ha – Bulgária: 6 885 ha

Or. en

Justificação

De acordo com os mais recentes dados estatísticos disponíveis, a produção de algodão foi 
mais que duplicada no país, o que reflete o crescente interesse dos processadores nacionais 
por essa cultura. A UE é um importador líquido de algodão, o que significa que o impacto no 
clima causado pelo transporte seria igualmente reduzido se a cultura fosse cultivada a nível 
local.

Alteração 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 138.º para complementar o 
presente regulamento com regras 
relativas às condições de concessão do 
pagamento específico para o algodão, às 
condições de elegibilidade e às práticas 
agronómicas.

Suprimido

Or. es

Alteração 2576
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Elaboração de estratégias de 
comercialização destinadas a promover o 
algodão através de regimes de certificação 
da qualidade.

(e) Elaboração de estratégias de 
comercialização destinadas a promover o 
algodão e produtos à base de algodão 
fabricados a partir de algodão de 
produção local através de regimes 
promocionais ou de certificação da 
qualidade.

Or. en

Alteração 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

(a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, incluindo a fruta e os produtos 
hortícolas para transformação;

Or. fr

Alteração 2578
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

(a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, incluindo a fruta e os produtos 
hortícolas para transformação;

Or. fr
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Justificação

Esta alteração visa especificar que os programas operacionais podem abranger a fruta e os 
produtos hortícolas para transformação.

Alteração 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, incluindo as frutas e produtos 
hortícolas destinados a transformação;

Or. es

Alteração 2580
Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

(a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, incluindo fruta e produtos 
hortícolas destinados a serem 
transformados;

Or. en

Alteração 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas frescos e/ou destinados à 
transformação, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

Or. it

Alteração 2582
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, incluindo fruta e produtos 
hortícolas destinados a serem 
transformados;

Or. en

Alteração 2583
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas i) e j) do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

Or. it

Alteração 2584
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Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) Setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas i) e j) do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

Or. it

Alteração 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Setor das culturas leguminosas;

Or. en

Alteração 2586
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Setor do tabaco;

Or. en

Justificação

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
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groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Alteração 2587
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Setor das batatas (0701 batatas 
frescas ou refrigeradas);

Or. en

Alteração 2588
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Proteaginosas sem OGM;

Or. en

Alteração 2589
Manolis Kefalogiannis

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013, bem como culturas 
proteaginosas, batatas, coelhos, algodão e 
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equídeos.

Or. en

Justificação

A lista proposta pela Comissão Europeia é demasiado restritiva e não inclui, nomeadamente, 
os setores proteicos, o que está em contradição com a vontade política da UE de promover 
essas culturas, que, além de fixarem o azoto, contribuem para reduzir o défice de alimentos 
para animais.

Alteração 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros setores a que se refere o
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

(f) Outros sectores, como sejam:
i) os referidos no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a h), k), m), o) a t) e w), do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013;
ii) o setor das proteaginosas.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa alargar os programas operacionais noutros setores a setores não 
abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 1308/2013 (OCM Única), nomeadamente o das 
proteaginosas.

Alteração 2591
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013, bem como culturas 
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proteaginosas, batatas, coelhos e algodão.

Or. et

Alteração 2592
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

Or. en

Alteração 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013, bem como culturas 
proteaginosas, batatas, coelhos, algodão e 
equídeos.

Or. es

Alteração 2594
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Outros setores a que se refere o f) Outros setores, para além da 
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artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

batata, a que se refere o artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a h), k), m), o) a t) e w), do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013.

Or. es

Alteração 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

Or. it

Alteração 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h),k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) Outros setores não contemplados 
nas anteriores alíneas a) a e), incluídos no 
Anexo I do TFUE, como os da batata, do 
coelho e do algodão.

Or. es

Alteração 2597
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

Or. it

Justificação

Considero que não é oportuno estabelecer qualquer limite à possibilidade de definir «outros 
setores» para as eventuais intervenções setoriais para além das tradicionais (fruta e produtos 
hortícolas, viticultura, olivicultura, etc.). Caberá ao plano estratégico nacional, com base 
numa análise efetiva das necessidades e oportunidades, estabelecer os domínios decisivos a 
focar nessas ações.

Alteração 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

(f) Outros setores a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o), 
p), r), s) e w), do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

Or. en

Justificação

Remoção da carne de suíno q) e da carne de aves de capoeira t) da lista.

Alteração 2599
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros setores a que se refere o (f) Outros setores a que se refere o 
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artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t) e w), do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a h), k), m), o) a 
t), bem como w) e x), do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. hr

Alteração 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito dos seus planos 
estratégicos da PAC, os Estados-Membros 
podem optar por realizar os tipos de 
intervenções setoriais previstos no 
artigo 39.º, alíneas d), e) e f).

3. No âmbito dos seus planos 
estratégicos da PAC, os Estados-Membros 
podem optar por realizar os tipos de 
intervenções setoriais previstos no 
artigo 39.º, alíneas d), e) e f). As 
intervenções podem assumir a forma de 
programas operacionais apresentados por 
organizações de produtores e respetivas 
associações ou programas nacionais de 
apoio plurianuais. Os Estados-Membros 
justificam, no seu plano estratégico da 
PAC, a escolha dos diferentes tipos de 
intervenção para cada setor.

Or. es

Justificação

Para setores diferentes dos referidos no artigo 39.º, alíneas a) a e), os tipos de intervenções 
podem ser realizados através de programas de apoio (por exemplo, setor da apicultura) ou 
através de programas operacionais das organizações de produtores e suas associações. Os 
Estados-Membros escolhem a forma mais adequada de realização dos diferentes tipos de 
intervenções, e justificam-na nos seus planos estratégicos da PAC.

Alteração 2601
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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3-A. Os Estados-Membros escolhem 
nos seus planos estratégicos da PAC os 
setores onde executam os tipos de 
intervenção estabelecidos no artigo 60.º. 
Devem escolher, para cada setor, um ou 
mais dos objetivos definidos no artigo 59.º 
e tipos de intervenções previstos no artigo 
60.º, n.os 1 e 2. Para cada tipo de 
intervenção, os Estados-Membros devem 
fundamentar a sua escolha dos setores, 
objetivos, tipos de intervenção e 
intervenções.

Or. en

Alteração 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 138.º para complementar o presente 
regulamento com requisitos adicionais aos 
estabelecidos no presente capítulo, 
nomeadamente no que respeita ao seguinte:

Com vista a assegurar uma aplicação 
uniforme do regime de apoios 
comunitários e evitar distorções da 
concorrência, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 138.º para complementar o 
presente regulamento com requisitos 
adicionais aos estabelecidos no presente 
capítulo, nomeadamente no que respeita ao 
seguinte:

Or. es

Alteração 2603
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Garantia do bom funcionamento (a) Garantia do bom funcionamento 
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dos tipos de intervenções previstos no 
presente capítulo;

dos tipos de intervenções previstos no 
presente capítulo e apoio eficiente, 
direcionado e sustentável às organizações 
de produtores e suas associações no setor 
da fruta e dos produtos hortícolas, em 
conformidade com os artigos 37.º e 227.º 
do Regulamento 1308/2013.

Or. en

Alteração 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Garantia do bom funcionamento 
dos tipos de intervenções previstos no 
presente capítulo;

a) Garantia do bom funcionamento 
dos tipos de intervenções previstos no 
presente capítulo, sobretudo no tocante a 
questões cuja diferente aplicação pelos 
Estados-Membros possa conduzir a 
distorções da concorrência;

Or. es

Alteração 2605
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Limite máximo da assistência 
financeira concedida pela União para as 
retiradas do mercado a que se refere no 
artigo 46.º, n.º 4, alínea a), e os tipos de 
intervenções previstos no artigo 52.º, n.º 3;

c) Limite máximo da assistência 
financeira concedida pela União para as 
retiradas do mercado a que se refere no 
artigo 46.º, n.º 4, alínea a), e os tipos de 
intervenções previstos no artigo 52.º, n.º 3; 
bem como taxas fixas de confeção e 
transporte dos produtos retirados para 
distribuição gratuita e custos relacionados 
com a transformação dos mesmos antes 
da entrega para distribuição gratuita.
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Or. es

Alteração 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Limite máximo da assistência 
financeira concedida pela União para as 
retiradas do mercado a que se refere no 
artigo 46.º, n.º 4, alínea a), e os tipos de 
intervenções previstos no artigo 52.º, n.º 3;

c) Limite máximo da assistência 
financeira concedida pela União para as 
retiradas do mercado a que se refere no 
artigo 46.º, n.º 4, alínea a), e os tipos de 
intervenções previstos no artigo 52.º, n.º 3, 
alínea e), bem como taxas fixas de 
confeção e transporte dos produtos 
retirados para distribuição gratuita e 
custos relacionados com a transformação 
dos mesmos antes da entrega para 
distribuição gratuita;

Or. es

Alteração 2607
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Limite máximo da assistência 
financeira concedida pela União para as 
retiradas do mercado a que se refere no 
artigo 46.º, n.º 4, alínea a), e os tipos de 
intervenções previstos no artigo 52.º, n.º 3;

(c) Limite máximo da assistência 
financeira concedida pela União para as 
retiradas do mercado a que se refere no 
artigo 43.º, n.º 2, alínea d), e os tipos de 
intervenções previstos no artigo 52.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
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Artigo 41 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Definição de todos os conceitos 
utilizados nas intervenções no setor da 
fruta e dos produtos hortícolas, como os 
de: produtor, membro produtor, membro 
não produtor, filial, transnacional, 
medida, ação, investimento, fusão, entre 
outros;

Or. es

Alteração 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Critérios de reconhecimento de, e 
requisitos aplicáveis às organizações de 
produtores e associações de organizações 
de produtores no setor da fruta e dos 
produtos hortícolas, nomeadamente os 
relativos a: número de membros e valor 
mínimo da produção comercializada, 
condições e obrigações de adesão, 
estruturas, meios e atividades elegíveis, 
entre outros;

Or. es

Alteração 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Condições para a criação e gestão 
do fundo operacional, bem como as 
relativas aos pedidos de apoio e 
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pagamentos antecipados:

Or. es

Alteração 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Definição de ações elegíveis, tipos 
de intervenções e respetivas condições de 
elegibilidade para desenvolver cada 
intervenção setorial enunciada no artigo 
43.º do presente regulamento;

Or. es

Alteração 2612
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Definição de todos os conceitos 
utilizados nas intervenções no setor da 
fruta e dos produtos hortícolas, entre os 
quais os de: produtor; membro produtor; 
membro não produtor, filial, 
transnacional, medida, ação, 
investimento, fusão.

Or. es

Alteração 2613
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-B) Critérios de reconhecimento de, e 
requisitos aplicáveis às organizações de 
produtores e associações de organizações 
de produtores no setor da fruta e dos 
produtos hortícolas, nomeadamente os 
relativos a número de membros e valor 
mínimo da produção comercializada, 
condições e obrigações de adesão, 
estruturas, meios e atividades elegíveis;

Or. es

Alteração 2614
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Condições para a criação e gestão 
do fundo operacional, bem como as 
relativas aos pedidos de apoio e 
pagamentos antecipados:

Or. es

Alteração 2615
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) Definição de ações elegíveis, tipos 
de intervenções e respetivas condições de 
elegibilidade para desenvolver cada 
intervenção setorial enunciada no artigo 
43.º do presente regulamento;

Or. es



AM\1171743PT.docx 63/185 PE631.982v01-00

PT

Alteração 2616
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A.

Condicionalidade dos planos setoriais

Os tipos de intervenções setoriais 
contemplados no presente capítulo estão 
sujeitos ao cumprimento do disposto no 
artigo 11.º em matéria de 
condicionalidade, bem como às 
disposições do artigo 68.º, n.º 2, em caso 
de investimentos. O Estado-Membro 
apresenta, após aprovação do plano 
estratégico da PAC, uma análise que 
demonstre que a programação deste tipo 
de intervenções não tem impactos 
negativos no ambiente, nem viola de 
forma alguma o cumprimento das 
obrigações decorrentes dos instrumentos 
legislativos referidos no Anexo XI.

Or. es

Alteração 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos a atingir no setor da fruta e 
dos produtos hortícolas são os seguintes:

Sem prejuízo dos artigos 5.º e 6.º sobre os 
objetivos gerais, os objetivos a atingir no 
setor da fruta e dos produtos hortícolas são 
os seguintes:

Or. en
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Alteração 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 
investimentos e estabilização dos preços no 
produtor. Estes objetivos estão associados 
aos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e i);

a) Planeamento da produção, 
incluindo um registo europeu da fruta e 
produtos hortícolas, anualmente 
atualizado para espécies e variedades, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 
investimentos e estabilização dos preços no 
produtor a fim de permitir que os 
produtores associados da OP/AOP 
realizem um valor comercial superior à 
média do mercado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), 
c) e i);

Or. it

Alteração 2619
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 
investimentos e estabilização dos preços no 
produtor. Estes objetivos estão associados 
aos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e i);

(a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 
investimentos, estabilização dos preços no 
produtor e negociação pelas organizações 
de produtores dos contratos de 
fornecimento de produtos agrícolas em 
nome dos seus membros. Estes objetivos 
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estão associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), 
c) e i);

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa alinhar os objetivos das organizações de produtores no âmbito dos 
programas operacionais com as alterações introduzidas pelo Regulamento (UE) 2017/2393 
ao artigo 152.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013.

Alteração 2620
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 
investimentos e estabilização dos preços no 
produtor. Estes objetivos estão associados 
aos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e i);

(a) Cadeias de abastecimento curtas,
planeamento da produção, ajustamento da 
produção à procura, nomeadamente em 
termos de quantidade e qualidade, 
otimização dos custos de produção e da 
rentabilidade dos investimentos e 
estabilização dos preços no produtor. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), b), c) e i);

Or. en

Alteração 2621
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 

(a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e de transporte e da rentabilidade 
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investimentos e estabilização dos preços no 
produtor. Estes objetivos estão associados 
aos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e i);

dos investimentos e estabilização dos 
preços no produtor. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), 
c) e i);

Or. en

Alteração 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 
investimentos e estabilização dos preços no 
produtor. Estes objetivos estão associados
aos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e i);

a) Planeamento da produção, 
ajustamento da produção à procura, 
nomeadamente em termos de quantidade e 
qualidade, otimização dos custos de 
produção e da rentabilidade dos 
investimentos e estabilização dos preços no 
produtor. Estes objetivos estão associados 
aos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) e b) e c);

Or. es

Alteração 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta e sem inibir a diversidade dos 
produtos. Estes objetivos estão associados 
aos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) e c);
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Or. en

Alteração 2624
Bas Belder

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

(b) Concentração da oferta e/ou
colocação dos produtos do setor da fruta e 
dos produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b) e c);

Or. en

Justificação

Correção técnica. A concentração da oferta é uma função fundamental das organizações de 
produtores, enquanto deve ser tido em conta que a colocação efetiva no mercado pode ser 
realizada através de uma abordagem em cadeia por parte dos membros, com a organização 
de produtores a funcionar como um instrumento, fornecendo, por exemplo, uma tabela de 
hasta pública.

Alteração 2625
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

(b) Concentração da oferta e/ou
colocação dos produtos do setor da fruta e 
dos produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no artigo
6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

Or. en
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Justificação

Nos mercados modernos, as organizações de produtores não compram efetivamente ao 
agricultor, mas trabalham antes em nome dele, sem deterem plena propriedade sobre os 
produtos.

Alteração 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b) e c);

Or. es

Alteração 2627
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b) e c);

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa acrescentar uma referência ao objetivo de reforço da orientação para o 
mercado e de aumento da competitividade da agricultura.
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Alteração 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

(b) Concentração da oferta e/ou
colocação dos produtos do setor da fruta e 
dos produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

Or. en

Alteração 2629
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas a) e c);

(b) Concentração da oferta e colocação 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas no mercado, 
nomeadamente através da comercialização 
direta. Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b) e c);

Or. en

Alteração 2630
Maria Noichl

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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(c) Investigação e desenvolvimento de 
métodos de produção sustentáveis, 
incluindo a capacidade de resistência às 
pragas e as práticas inovadoras que 
promovem a competitividade económica, 
bem como incentivos aos 
desenvolvimentos de mercado. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), c) e i);

(c) Aplicação ou investigação e 
desenvolvimento de métodos de produção 
sustentáveis, incluindo a capacidade de 
resistência às pragas e as práticas 
inovadoras que promovem a 
competitividade económica e ambiental. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), c) e i);

Or. de

Alteração 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Investigação e desenvolvimento de 
métodos de produção sustentáveis, 
incluindo a capacidade de resistência às 
pragas e as práticas inovadoras que 
promovem a competitividade económica, 
bem como incentivos aos 
desenvolvimentos de mercado. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), c) e i);

c) Investigação e desenvolvimento de 
métodos de produção sustentáveis, 
incluindo a capacidade de resistência às 
pragas e as práticas inovadoras que 
promovem a competitividade económica, 
bem como incentivos aos 
desenvolvimentos de mercado. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), b), c) e i);

Or. es

Alteração 2632
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Investigação e desenvolvimento de 
métodos de produção sustentáveis, 
incluindo a capacidade de resistência às 

(c) Investigação e desenvolvimento de 
métodos de produção sustentáveis, 
incluindo a capacidade de resistência às 
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pragas e as práticas inovadoras que 
promovem a competitividade económica, 
bem como incentivos aos 
desenvolvimentos de mercado. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), c) e i);

pragas e as práticas inovadoras que 
promovem a competitividade económica, 
bem como incentivos aos 
desenvolvimentos de mercado. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), b), c) e i);

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa acrescentar uma referência ao objetivo de reforço da orientação para o 
mercado e de aumento da competitividade da agricultura.

Alteração 2633
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Investigação e desenvolvimento de 
métodos de produção sustentáveis, 
incluindo a capacidade de resistência às 
pragas e as práticas inovadoras que 
promovem a competitividade económica, 
bem como incentivos aos 
desenvolvimentos de mercado. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), c) e i);

(c) Investigação e desenvolvimento de 
métodos de produção sustentáveis, 
incluindo a capacidade de resistência às 
pragas e as práticas inovadoras que 
promovem a competitividade económica, 
bem como incentivos aos 
desenvolvimentos de mercado. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), b), c) e i);

Or. en

Alteração 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 

Suprimido
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respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

Or. it

Alteração 2635
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, incluindo a 
utilização sustentável dos resíduos 
agrícolas, em especial a proteção das 
águas, solos, ar, biodiversidade e outros 
recursos naturais Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

Or. hr

Alteração 2636
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
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respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, tais como a 
polinização através de polinizadores 
naturais, utilização sustentável dos 
recursos naturais, em especial a proteção 
das águas, solos, ar, biodiversidade e 
outros recursos naturais. Estes objetivos 
estão associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

Or. en

Alteração 2637
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção mais
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f);

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa acrescentar uma referência ao objetivo de contribuição para a atenuação 
das alterações climáticas e para a adaptação aos seus efeitos.

Alteração 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f);

Or. es

Alteração 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

(d) Desenvolvimento, aplicação e 
promoção de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, práticas de 
cultivo e técnicas de produção 
ambientalmente sãs, utilização sustentável 
dos recursos naturais, em especial a 
proteção das águas, solos, ar, 
biodiversidade e outros recursos naturais. 
Estes objetivos estão associados aos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e), f) e i);

Or. fr

Alteração 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

Suprimido

Or. it

Alteração 2641
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

f) Reforço do valor comercial dos 
produtos, designadamente através da 
transformação e do aumento da qualidade 
dos mesmos, quer seja no estado fresco ou 
no estado transformado, bem como da 
criação de normas de produção e de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

Or. es

Alteração 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade, publicamente regulamentados 
ou voluntários, nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 1151/2012. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

Or. it

Alteração 2643
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente a 
melhoria da transformação, o aumento da 
qualidade e a criação de produtos com 
denominações de origem protegida e 
indicações geográficas protegidas ou 
abrangidos por regimes de qualidade 
reconhecidos ao nível nacional ou 
internacional. Estes objetivos estão 
associados ao objetivo específico definido 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea b);

Or. de

Justificação

A alteração é coerente com a formulação da relatora. Só devem ser considerados regimes 
oficiais. A formulação da alteração não está em consonância com as normas comerciais.

Alteração 2644
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Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

(f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas, com a menção de qualidade 
facultativa «produto de montanha» ou 
abrangidos por regimes de qualidade ao 
nível nacional. Estes objetivos estão 
associados ao objetivo específico definido 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea b);

Or. en

Alteração 2645
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

(f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade, em particular 
através da transformação e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

Or. en

Justificação

É necessário colocar mais ênfase no reforço da produção e exportação de produtos agrícolas 
transformados.
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Alteração 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por outros
regimes de qualidade públicos ou 
privados. Estes objetivos estão associados 
ao objetivo específico definido no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea b);

Or. es

Alteração 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Reforço do valor comercial e da 
qualidade dos produtos, designadamente o 
aumento da qualidade e a criação de 
produtos com denominações de origem 
protegida e indicações geográficas 
protegidas ou abrangidos por regimes de 
qualidade ao nível nacional. Estes 
objetivos estão associados ao objetivo 
específico definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b);

(f) Reforço do valor comercial, da 
diversidade e da qualidade dos produtos, 
designadamente o aumento da qualidade e 
a criação de produtos com denominações 
de origem protegida e indicações 
geográficas protegidas ou abrangidos por 
regimes de qualidade ao nível nacional. 
Estes objetivos estão associados ao 
objetivo específico definido no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea b);

Or. en
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Alteração 2648
Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e
c);

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, a fim de aumentar o seu 
consumo, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b), c) 
e i);

Or. en

Alteração 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e 
c);

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, com vista a aumentar o seu 
consumo, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b), c) 
e i);

Or. fr

Justificação

O consumo de fruta e de produtos hortícolas é importante para a saúde.

Alteração 2650
Michel Dantin

Proposta de regulamento
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Artigo 42 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e 
c);

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, com vista a aumentar o seu 
consumo, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b), c) 
e i);

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa acrescentar uma referência ao objetivo de melhoria da resposta dada às 
exigências da sociedade e fundir a alínea g) com a alínea h) do presente parágrafo.

Alteração 2651
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e
c);

(g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, a fim de aumentar o seu 
consumo, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b), c) 
e i);

Or. en

Alteração 2652
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e 
c);

g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b), c) 
e i);

Or. es

Alteração 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e 
c);

g) Promoção e comercialização dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b), c) 
e i);

Or. es

Alteração 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Formação e organização de 
grupos de produtores;

Or. ro

Alteração 2655
Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Aumento do consumo dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados ao objetivo específico definido 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea i);

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa fundir as alíneas g) e h) do presente parágrafo.

Alteração 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Aumento do consumo dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados ao objetivo específico definido 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea i);

Suprimido

Or. en

Alteração 2657
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Aumento do consumo dos 
produtos do setor da fruta e dos produtos 

Suprimido
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hortícolas, tanto no estado fresco como 
transformado. Estes objetivos estão 
associados ao objetivo específico definido 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea i);

Or. en

Alteração 2658
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Aumento do consumo dos produtos 
do setor da fruta e dos produtos hortícolas, 
tanto no estado fresco como transformado. 
Estes objetivos estão associados ao 
objetivo específico definido no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea i);

(h) Aumento do consumo dos produtos 
do setor da fruta e dos produtos hortícolas, 
tanto no estado fresco como transformado. 
Estes objetivos estão associados ao 
objetivo específico definido no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea i) e à continuação dos regimes 
escolares, conforme referidos no artigo 1.º 
do Regulamento (UE).../... [regulamento 
que estabelece uma organização comum 
dos mercados].

Or. en

Alteração 2659
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Prevenção das crises e gestão dos 
riscos, de modo a evitar e a encontrar 
soluções para as crises nos mercados da 
fruta e dos produtos hortícolas. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c).

(i) Prevenção das crises e gestão dos 
riscos, incluindo aspetos fitossanitários,
de modo a evitar e a encontrar soluções 
para as crises nos mercados da fruta e dos 
produtos hortícolas. Estes objetivos estão 
associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e c).
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Or. en

Alteração 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Gestão dos subprodutos e dos 
resíduos, em particular com o objetivo de 
proteger a qualidade da água;

Or. es

Alteração 2661
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 42 - n.º 1 - alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Gestão dos subprodutos e dos 
resíduos, em particular com o objetivo de 
proteger a qualidade da água;

Or. es

Alteração 2662
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Ações de planificação e de 
adaptação à procura da produção de fruta 
e produtos hortícolas, tanto no estado 
fresco como transformado, 
nomeadamente em termos de qualidade e 
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de quantidade;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa introduzir uma ação concreta de planificação e adaptação da produção à 
procura, com vista ao cumprimento dos objetivos enunciados no artigo 42.º, alíneas a) e b).

Alteração 2663
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados, 
entre outros objetivos, para a poupança de 
água e de energia, para as embalagens 
ecológicas e para a redução dos resíduos e 
do desperdício alimentar; programação e 
adequação da produção à procura, 
colocação no mercado de frutas e 
produtos hortícolas, reforço do valor 
comercial, nomeadamente através da 
transformação; melhoria da qualidade, 
promoção dos produtos nos mercados 
interno e externos, incluindo a 
diversificação dos mercados de 
exportação;

Or. es

Alteração 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, nomeadamente, os
orientados para a poupança de água e de 
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embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

energia, para as embalagens ecológicas e 
para a redução dos resíduos, a 
programação e a adequação da produção 
à procura, a colocação no mercado das 
frutas e produtos hortícolas, o reforço do 
valor comercial, nomeadamente através 
da transformação, a melhoria da 
qualidade, e a promoção dos produtos nos 
mercados interno e externos, incluindo a 
diversificação dos mercados de 
exportação;

Or. es

Alteração 2665
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos, acompanhamento da 
produção, das verificações e dos fluxos 
armazenados e comercializados;

Or. it

Alteração 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
infraestruturas que visem melhorar a 
qualidade dos produtos e adaptar a escala 
de produção à oferta, para a poupança de 
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água e de energia, para as embalagens 
ecológicas e para a redução dos resíduos;

Or. pl

Alteração 2667
Norbert Erdős

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos e outras ações, por exemplo 
as orientadas para a poupança de água e de 
energia, para as embalagens ecológicas e 
para a redução dos resíduos, tornando a 
gestão dos volumes colocados no mercado 
mais eficiente;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição mais ampla neste ponto.

Alteração 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
infraestruturas que visem melhorar a 
qualidade dos produtos e adaptar a escala 
de produção à oferta, para a poupança de 
água e de energia, para as embalagens 
ecológicas e para a redução dos resíduos;

Or. pl
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Alteração 2669
Beata Gosiewska

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
infraestruturas que visem melhorar a 
qualidade dos produtos e adaptar a escala 
de produção à oferta, para a poupança de 
água e de energia, para as embalagens 
ecológicas e para a redução dos resíduos;

Or. pl

Alteração 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos, acompanhamento da 
produção, das verificações e dos fluxos 
armazenados e comercializados;

Or. it

Alteração 2671
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a recolha de água e a produção e 
poupança de energia, para as embalagens 
ecológicas e para a redução dos resíduos;

Or. en

Alteração 2672
Tom Vandenkendelaere

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

(a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água, a qualidade da água, 
a poupança de energia, para as embalagens 
ecológicas e para a redução dos resíduo;

Or. nl

Alteração 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Custos administrativos, incluindo 
custos de pessoal para a concentração da 
oferta e a colocação dos produtos no 
mercado;

Or. en

Justificação

A Letónia considera que os tipos de intervenção devem incluir igualmente as intervenções 
para atividades administrativas. As despesas administrativas diárias das organizações de 
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produtores, tais como a remuneração de um gestor independente, são um motivo significativo 
para impedir os agricultores de se organizarem por conta própria.

Alteração 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações de planificação e de 
adaptação à procura da produção de fruta 
e produtos hortícolas, tanto no estado 
fresco como transformado, 
nomeadamente em termos de qualidade e 
de quantidade.

Or. fr

Justificação

A lista de intervenções não inclui uma medida específica de mercado ligada aos objetivos 
enunciados no artigo 42.º. Tal medida deve incidir na planificação da produção, 
concentração da oferta, melhoria da qualidade, etc., que constituem competências essenciais 
das OP/AOP.

Alteração 2675
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações para planear e ajustar a 
produção à oferta, em particular em 
termos de qualidade e quantidade, no caso 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas, tanto no estado 
fresco como transformado;

Or. en
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Alteração 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos e em ações tendentes à 
planificação e adequação da oferta à 
procura.

Or. it

Alteração 2677
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Medidas de planeamento e 
ajustamento da oferta à procura;

Or. en

Justificação

O ajustamento à oferta é igualmente uma atividade fundamental desempenhada pelas 
organizações de produtores.

Alteração 2678
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a poupança de água e de 

(b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a recolha de água e a 
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energia, as embalagens ecológicas, a 
redução dos resíduos, a capacidade de 
resistência às pragas, a redução dos riscos e 
dos impactos da utilização de pesticidas, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

geração e poupança de energia, as 
embalagens ecológicas, a redução dos 
resíduos, a capacidade de resistência às 
pragas, a redução dos riscos e dos impactos 
da utilização de pesticidas, a promoção da 
proteção integrada das culturas, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

Or. en

Justificação

A proteção integrada das culturas deve ser uma prioridade, a fim de reduzir a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 2679
Estefanía Torres Martínez

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

Texto da Comissão Alteração

b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a poupança de água e de 
energia, as embalagens ecológicas, a 
redução dos resíduos, a capacidade de 
resistência às pragas, a redução dos riscos e 
dos impactos da utilização de pesticidas, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, entre outros 
objetivos, a poupança de água e de energia, 
as embalagens ecológicas, a redução dos 
resíduos, o desperdício alimentar, a 
capacidade de resistência às pragas, a 
redução dos riscos e dos impactos da 
utilização de pesticidas, a prevenção dos 
danos causados por acontecimentos 
climáticos adversos e os incentivos à 
utilização de variedades de fruta e de 
produtos hortícolas adaptados às novas 
condições climáticas;

Or. es

Alteração 2680
Momchil Nekov
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a poupança de água e de 
energia, as embalagens ecológicas, a 
redução dos resíduos, a capacidade de 
resistência às pragas, a redução dos riscos e 
dos impactos da utilização de pesticidas, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

(b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a poupança de água e de 
energia, as embalagens ecológicas, a 
redução dos resíduos, a capacidade de 
resistência às pragas, a redução dos riscos e 
dos impactos da utilização de pesticidas, a 
preservação dos polinizadores, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

Or. en

Alteração 2681
Tom Vandenkendelaere

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a poupança de água e de 
energia, as embalagens ecológicas, a 
redução dos resíduos, a capacidade de 
resistência às pragas, a redução dos riscos e 
dos impactos da utilização de pesticidas, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

(b) e produção experimental, 
orientadas para, nomeadamente, a 
poupança de água, a qualidade da água, a 
poupança de energia, as embalagens 
ecológicas, a redução dos resíduos, a 
capacidade de resistência às pragas, a 
redução dos riscos e dos impactos da 
utilização de pesticidas, a prevenção dos 
danos causados por acontecimentos 
climáticos adversos e os incentivos à 
utilização de variedades de fruta e de 
produtos hortícolas adaptados às novas 
condições climáticas;

Or. nl

Alteração 2682
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Clara Eugenia Aguilera García

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

Texto da Comissão Alteração

b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a poupança de água e de 
energia, as embalagens ecológicas, a 
redução dos resíduos, a capacidade de 
resistência às pragas, a redução dos riscos e 
dos impactos da utilização de pesticidas, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, entre outros 
objetivos, a poupança de água e de energia, 
as embalagens ecológicas, a redução dos 
resíduos, a capacidade de resistência às 
pragas, a redução dos riscos e dos impactos 
da utilização de pesticidas, a prevenção dos 
danos causados por acontecimentos 
climáticos adversos e os incentivos à 
utilização de variedades de frutas e de 
produtos hortícolas adaptados às novas 
condições climáticas;

Or. es

Alteração 2683
Norbert Erdős

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investigação e produção 
experimental, orientadas para, 
nomeadamente, a poupança de água e de 
energia, as embalagens ecológicas, a 
redução dos resíduos, a capacidade de 
resistência às pragas, a redução dos riscos e 
dos impactos da utilização de pesticidas, a 
prevenção dos danos causados por 
acontecimentos climáticos adversos e os 
incentivos à utilização de variedades de 
fruta e de produtos hortícolas adaptados às 
novas condições climáticas;

(b) Investigação e produção 
experimental, incluindo exemplos para a 
poupança de água e de energia, as 
embalagens ecológicas, a redução dos 
resíduos, a capacidade de resistência às 
pragas, a redução dos riscos e dos impactos 
da utilização de pesticidas, a prevenção dos 
danos causados por acontecimentos 
climáticos adversos e os incentivos à 
utilização de variedades de fruta e de 
produtos hortícolas adaptados às novas 
condições climáticas;

Or. en
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Alteração 2684
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Armazenamento coletivo dos 
produtos produzidos pelas organizações 
de produtores ou pelos seus membros;

Or. en

Justificação

É necessário haver uma intervenção no sentido de facilitar o armazenamento às organizações 
de produtores.

Alteração 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Texto da Comissão Alteração

c) Produção biológica; Suprimido

Or. it

Justificação

Para evitar problemas de demarcação relativamente às intervenções agroambientais do 
desenvolvimento rural, considera-se que esses objetivos devem ser perseguidos naquele 
âmbito.

Alteração 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produção biológica; c) Ações orientadas para a melhoria 
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do ambiente, a adaptação às alterações 
climáticas e a atenuação dos seus efeitos 
no setor da frutas e dos produtos 
hortícolas:

Or. es

Justificação

A produção biológica, a produção integrada e as restantes ações até à alínea l) ficam 
incluídos neste enunciado único.

Alteração 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Produção integrada; Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Produção integrada; (d) Produção integrada, 
desenvolvimento, aplicação e promoção 
de métodos de produção respeitadores do 
ambiente, práticas de cultivo e técnicas de 
produção ambientalmente sãs, utilização 
sustentável dos recursos naturais, em 
especial a proteção das águas, solos e 
outros recursos naturais e redução 
simultânea de pesticidas e outras 
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dependências;

Or. en

Justificação

É necessário definir melhor o objetivo da produção integrada, em prol de um melhor 
alinhamento com a diretiva sobre a utilização sustentável dos pesticidas, incentivando os 
agricultores a começarem a colaborar com a natureza e a abandonarem a abordagem de 
erradicar as pestes, a fim de as controlar.

Alteração 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Produção integrada; (d) Produção integrada, 
desenvolvimento, aplicação e promoção 
de métodos de produção respeitadores do 
ambiente, práticas de cultivo e técnicas de 
produção ambientalmente sãs, utilização 
sustentável dos recursos naturais, em 
especial a proteção das águas, solos e 
outros recursos naturais e redução 
simultânea da dependência dos pesticidas;

Or. en

Justificação

É necessário definir melhor o objetivo da produção integrada, em prol de um melhor 
alinhamento com a diretiva sobre a utilização sustentável dos pesticidas, incentivando os 
agricultores a começarem a colaborar com a natureza e a abandonarem a abordagem de 
erradicar as pestes, a fim de as controlar.

Alteração 2690
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração
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(d) Produção integrada; (d) Produção integrada, 
desenvolvimento, aplicação e promoção 
de métodos de produção respeitadores do 
ambiente, práticas de cultivo e técnicas de 
produção ambientalmente sãs, utilização 
sustentável dos recursos naturais, em 
especial a proteção das águas, solos e 
outros recursos naturais e redução 
simultânea da dependência dos pesticidas;

Or. en

Justificação

É necessário definir melhor o objetivo da produção integrada, em prol de um melhor 
alinhamento com a diretiva sobre a utilização sustentável dos pesticidas, incentivando os 
agricultores a começarem a colaborar com a natureza e a abandonarem a abordagem de 
erradicar as pestes, a fim de as controlar.

Alteração 2691
Matt Carthy

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Produção integrada; (d) Produção integrada, 
desenvolvimento, aplicação e promoção 
de métodos de produção respeitadores do 
ambiente e utilização sustentável dos 
recursos naturais, em especial a proteção 
das águas e dos solos;

Or. en

Alteração 2692
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração
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(d) Produção integrada; (d) Agrossilvicultura e sistemas de
produção integrada;

Or. en

Justificação

A agrossilvicultura acarreta muitos benefícios num sistema de produção integrada.

Alteração 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Texto da Comissão Alteração

d) Produção integrada; d) Produção integrada;

Or. it

Justificação

Para evitar problemas de demarcação relativamente às intervenções agroambientais do 
desenvolvimento rural, considera-se que esses objetivos devem ser perseguidos naquele 
âmbito.

Alteração 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conservação dos solos e aumento 
do carbono no solo;

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).
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Alteração 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conservação dos solos e aumento 
do carbono no solo;

e) Conservação dos solos, ações para 
evitar a desertificação, e aumento do 
carbono no solo;

Or. es

Alteração 2696
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Conservação dos solos e aumento 
do carbono no solo;

(e) Recuperação da estrutura dos 
solos e aumento do carbono no solo;

Or. en

Alteração 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Criação e manutenção de habitats 
favoráveis à biodiversidade ou 
manutenção da paisagem, incluindo a 
conservação das suas características 
históricas;

Suprimido

Or. es
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Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Poupança de energia e aumento 
da eficiência energética e da utilização 
das energias renováveis;

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Aumento da capacidade de 
resistência às pragas;

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Aumento da capacidade de 
resistência às pragas;

(h) Aumento da capacidade de 
resistência das culturas contra pragas e 
redução da suscetibilidade às pragas; 
prevenção de monoculturas e de culturas 
contínuas, promoção de sistemas de 
produção que fomentem particularmente 
a diversidade biológica e estrutural;

Or. en

Alteração 2701
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Aumento da capacidade de 
resistência às pragas;

(h) Aumento da capacidade de 
resistência às pragas através da promoção 
do conceito de proteção integrada das 
culturas;

Or. en

Justificação

A proteção integrada das culturas deve ser uma prioridade, a fim de reduzir a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 2702
Mairead McGuinness

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Aumento da capacidade de (h) Atenuação dos danos causados por
pragas através da promoção do conceito 
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resistência às pragas; de proteção integrada das culturas;

Or. en

Alteração 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Melhor utilização e gestão dos 
recursos hídricos, incluindo a poupança e 
a drenagem das águas;

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Melhor utilização e gestão dos 
recursos hídricos, incluindo a poupança e a 
drenagem das águas;

i) Melhor utilização e gestão dos 
recursos hídricos, incluindo a poupança de 
água, o equilíbrio entre bacias 
excedentárias e bacias deficitárias, e a 
drenagem das águas;

Or. es

Alteração 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

j) Redução da produção e melhoria 
da gestão dos resíduos;

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Aumento da sustentabilidade e da 
eficiência do transporte e armazenagem 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas;

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2707
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

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

Texto da Comissão Alteração

(k) Aumento da sustentabilidade e da 
eficiência do transporte e armazenagem 
dos produtos do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas;

(k) Aumento da sustentabilidade e da 
eficiência do transporte, através da 
promoção de cadeias de abastecimento 
curtas, e da armazenagem dos produtos do 
setor da fruta e dos produtos hortícolas;
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Or. en

Alteração 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Adaptação às alterações climáticas 
e atenuação dos seus efeitos e aumento da 
utilização das energias renováveis;

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea c).

Alteração 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Texto da Comissão Alteração

m) Execução dos regimes de qualidade
existentes a nível nacional e da União;

m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União 
publicamente regulamentados ou 
voluntários, nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012;

Or. it

Alteração 2710
Norbert Erdős

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

Texto da Comissão Alteração
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(m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União;

(m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União e de 
outros regimes públicos e privados;

Or. en

Justificação

Seria preferível incluir outros regimes de qualidade, tanto públicos como privados, utilizados 
habitualmente e elegíveis hoje em dia no setor da fruta e dos produtos hortícolas.

Alteração 2711
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União;

(m) Execução dos regimes de qualidade 
reconhecidos a nível nacional, da União ou 
internacional;

Or. de

Justificação

A alteração é coerente com a formulação da relatora. Só devem ser considerados regimes 
oficiais. A formulação da alteração não está em consonância com as normas comerciais.

Alteração 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União;

m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União, 
públicos ou privados;

Or. es
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Alteração 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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

Texto da Comissão Alteração

(m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União;

(m) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional, da União e 
privado;

Or. en

Alteração 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(n) Promoção e comunicação, 
incluindo medidas e atividades em prol da 
diversificação e da consolidação dos 
mercados da fruta e dos produtos 
hortícolas e sensibilização para os 
benefícios do consumo de fruta e de 
produtos hortícolas para a saúde;

Suprimido

Or. en

Justificação

As campanhas de promoção e comunicação representam uma parte importante do 
financiamento a título da PAC. Num momento em que os recursos da PAC se encontram 
limitados, consideramos que este tipo de despesa deve ser abrangido por financiamento 
público.

Alteração 2715
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea n)
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Texto da Comissão Alteração

n) Promoção e comunicação, 
incluindo medidas e atividades em prol da 
diversificação e da consolidação dos 
mercados da fruta e dos produtos hortícolas 
e sensibilização para os benefícios do 
consumo de fruta e de produtos hortícolas 
para a saúde;

n) Promoção e comunicação, 
incluindo informações sobre as vantagens 
saudáveis do consumo de frutas e 
produtos hortícolas, medidas e atividades 
em prol da diversificação e da 
consolidação dos mercados da fruta e dos 
produtos hortícolas, favorecimento dos 
circuitos curtos de comercialização e dos 
mecanismos de aquisição públicos 
orientados para os mesmos fins, bem 
como ações de sensibilização para os 
benefícios do consumo de fruta e de 
produtos hortícolas para a saúde.

Or. es

Alteração 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) Promoção e comunicação, 
incluindo medidas e atividades em prol da 
diversificação e da consolidação dos 
mercados da fruta e dos produtos 
hortícolas e sensibilização para os 
benefícios do consumo de fruta e de 
produtos hortícolas para a saúde;

n) Promoção de produtos no estado 
fresco ou transformado

Or. es

Alteração 2717
Norbert Erdős

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

Texto da Comissão Alteração

(n) Promoção e comunicação, (n) Promoção e comunicação, 
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incluindo medidas e atividades em prol da 
diversificação e da consolidação dos 
mercados da fruta e dos produtos hortícolas 
e sensibilização para os benefícios do 
consumo de fruta e de produtos hortícolas 
para a saúde;

incluindo medidas e atividades em prol da 
diversificação e da consolidação dos 
mercados da fruta e dos produtos 
hortícolas, esforços no sentido de 
encontrar novas possibilidades de 
escoamento na sequência do 
encerramento de mercados de países 
terceiros e sensibilização para os 
benefícios do consumo de fruta e de 
produtos hortícolas para a saúde;

Or. en

Justificação

A CAP deve dar respostas concretas às tensões existentes no mercado interno da UE devido 
ao encerramento imediato de qualquer mercado de um país terceiro.

Alteração 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) Comunicação, incluindo medidas 
e ações em prol da diversificação e 
consolidação dos mercados da fruta e dos 
produtos hortícolas, como a negociação e 
aplicação de protocolos em matéria 
fitossanitária no domínio da exportação 
para países terceiros, e ações de 
sensibilização sobre os benefícios para a 
saúde do consumo de frutas e produtos 
hortícolas;

Or. es

Alteração 2719
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea o)
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Texto da Comissão Alteração

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
de controlo sustentável das pragas, à 
utilização sustentável dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos.

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
formação e intercâmbio de boas práticas, 
nomeadamente no que respeita, entre 
outras, às técnicas de controlo sustentável 
das pragas, à utilização sustentável dos 
pesticidas, à adaptação às alterações 
climáticas e à atenuação dos seus efeitos, 
bem como os relacionados com a 
negociação, aplicação e gestão de 
protocolos fitossanitários no domínio da 
exportação para países terceiros.

Or. es

Alteração 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
de controlo sustentável das pragas, à
utilização sustentável dos pesticidas, à
adaptação às alterações climáticas e à
atenuação dos seus efeitos.

(o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita à 
agroecologia, às técnicas de controlo 
sustentável das pragas, às alternativas aos 
pesticidas, aos requisitos da diretiva sobre 
a utilização sustentável dos pesticidas, em 
particular os oito princípios da proteção 
integrada das culturas, à redução da 
dependência agroquímica e à 
contribuição para a adaptação às 
alterações climáticas e a atenuação dos 
seus efeitos;

Or. en

Alteração 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
de controlo sustentável das pragas, à 
utilização sustentável dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos.

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita à 
manutenção e ao aumento da qualidade 
da produção, à melhoria das condições de 
comercialização e às técnicas de controlo 
sustentável das pragas, à utilização 
sustentável dos pesticidas, à adaptação às 
alterações climáticas e à atenuação dos 
seus efeitos;

Or. it

Alteração 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Texto da Comissão Alteração

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
de controlo sustentável das pragas, à 
utilização sustentável dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos.

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita à 
manutenção e ao aumento da qualidade 
da produção, à melhoria das condições de 
comercialização, às técnicas de controlo 
sustentável das pragas, à utilização 
sustentável dos pesticidas, à adaptação às 
alterações climáticas e à atenuação dos 
seus efeitos;

Or. it

Alteração 2723
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea o)
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Texto da Comissão Alteração

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
de controlo sustentável das pragas, à 
utilização sustentável dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos.

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita à 
manutenção e ao aumento da qualidade 
da produção, à melhoria das condições de 
comercialização, às técnicas de controlo
sustentável das pragas, à utilização 
sustentável dos pesticidas, à adaptação às 
alterações climáticas e à atenuação dos 
seus efeitos;

Or. it

Alteração 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
de controlo sustentável das pragas, à 
utilização sustentável dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos.

o) Criação de serviços de 
aconselhamento, formação e intercâmbio 
de boas práticas, no que respeita, entre 
outras, às técnicas de controlo sustentável 
das pragas, à utilização sustentável dos 
pesticidas, à adaptação às alterações 
climáticas e à atenuação dos seus efeitos;

Or. es

Alteração 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

(o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 

(o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
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de controlo sustentável das pragas, à 
utilização sustentável dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos.

de controlo sustentável das pragas, à 
redução da utilização dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos.

Or. en

Alteração 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) Formação e intercâmbio de 
melhores práticas, em especial as 
relacionadas com técnicas de controlo de 
pragas, a utilização sustentável dos 
pesticidas e que contribuam para a 
adaptação às alterações climáticas e para 
a atenuação dos seus efeitos.

Suprimido

Or. es

Alteração 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(p) Formação e intercâmbio de 
melhores práticas, em especial as 
relacionadas com técnicas de controlo de 
pragas, a utilização sustentável dos 
pesticidas e que contribuam para a 
adaptação às alterações climáticas e para a 
atenuação dos seus efeitos.

(p) Formação e intercâmbio de 
melhores práticas, em especial as 
relacionadas com técnicas de controlo de 
pragas, alternativas aos pesticidas, os 
requisitos da diretiva sobre a utilização 
sustentável dos pesticidas, em particular 
os oito princípios da proteção integrada 
de culturas, a redução da dependência 
agroquímica e a contribuição para a 
adaptação às alterações climáticas e a 
atenuação dos seus efeitos;



PE631.982v01-00 114/185 AM\1171743PT.docx

PT

Or. en

Alteração 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

(p) Formação e intercâmbio de 
melhores práticas, em especial as 
relacionadas com técnicas de controlo de 
pragas, a utilização sustentável dos 
pesticidas e que contribuam para a 
adaptação às alterações climáticas e para a 
atenuação dos seus efeitos.

(p) Formação e intercâmbio de 
melhores práticas, em especial as 
relacionadas com técnicas de controlo de 
pragas, a redução da utilização dos 
pesticidas e que contribuam para a 
adaptação às alterações climáticas e para a 
atenuação dos seus efeitos.

Or. en

Alteração 2729
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) Ações tendentes à melhoria da 
qualidade através da inovação.

Or. it

Alteração 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) Ações tendentes à melhoria da 
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qualidade através da inovação.

Or. it

Alteração 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) Ações tendentes à melhoria da 
qualidade através da inovação.

Or. it

Alteração 2732
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) Implementação de sistemas de 
rastreabilidade/certificação;

Or. es

Alteração 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 1 - alínea p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-B) Despesas com pessoal e assistência 
técnica para os fins previstos no artigo 
42.º, alínea b).

Or. es
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Alteração 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alínea i), os 
Estados-Membros devem escolher, no 
âmbito dos seus planos estratégicos da 
PAC, um ou mais dos tipos de intervenção 
seguintes:

2. No que respeita aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alínea g), os 
Estados-Membros devem escolher, no 
âmbito dos seus planos estratégicos da 
PAC, um ou mais dos tipos de intervenção 
seguintes:

Or. it

Alteração 2735
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

(a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores, pelas associações de 
organizações de produtores e, quando 
aplicável, pelas organizações 
interprofissionais reconhecidas ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, nos 
termos das condições estabelecidas no 
artigo 70.º;

Or. en

Alteração 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

(a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores, pelas organizações 
interprofissionais e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, nos termos das condições 
estabelecidas no artigo 70.º;

Or. en

Alteração 2737
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) Despesas de criação, primeiro 
estabelecimento, provisionamento ou 
reposição dos fundos mutualistas pelas 
organizações de produtores e pelas 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013;

Or. es

Alteração 2738
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013;

(a) Criação, formação do capital social 
inicial e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) 
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n.º 1308/2013;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa reintroduzir o acordo alcançado no quadro do Regulamento (UE) 
2017/2393 (dito «Omnibus»).

Alteração 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) Criação, primeiro estabelecimento 
e reposição dos fundos mutualistas pelas 
organizações de produtores e pelas 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013;

Or. es

Alteração 2740
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Criação e/ou reposição dos fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores e pelas associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013;

(a) Criação de capital social inicial
e/ou reposição dos fundos mutualistas 
pelas organizações de produtores e pelas 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013;

Or. en
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Alteração 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, tendo em vista uma gestão 
mais eficiente dos volumes colocados no 
mercado;

b) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, tendo em vista uma gestão 
mais eficiente dos volumes colocados no 
mercado, incluindo o armazenamento 
coletivo;

Or. es

Alteração 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Retirada do mercado para livre
distribuição ou outros destinos;

d) Retirada do mercado para 
distribuição gratuita ou outros destinos, 
incluindo o custo da transformação dos 
produtos retirados antes da entrega à 
distribuição gratuita;

Or. es

Alteração 2743
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Retirada do mercado para livre 
distribuição ou outros destinos;

d) Retirada do mercado para livre 
distribuição ou outros destinos; incluindo o 
custo da transformação dos produtos 
retirados antes da entrega à distribuição 
gratuita;
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Or. es

Alteração 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Seguros de colheitas que 
contribuam para salvaguardar os 
rendimentos dos produtores caso registem 
prejuízos resultantes de catástrofes 
naturais, acontecimentos climáticos 
adversos, doenças ou pragas e que, 
simultaneamente, assegurem que os 
beneficiários tomam as medidas de 
prevenção dos riscos necessárias;

Suprimido

Or. es

Alteração 2745
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Seguros de colheitas que 
contribuam para salvaguardar os 
rendimentos dos produtores caso registem 
prejuízos resultantes de catástrofes 
naturais, acontecimentos climáticos 
adversos, doenças ou pragas e que, 
simultaneamente, assegurem que os 
beneficiários tomam as medidas de 
prevenção dos riscos necessárias;

(g) Seguros de colheitas, incluindo 
seguros baseados em índices, que 
abranjam a ocorrência de um risco 
mensurável, que contribuam para 
salvaguardar os rendimentos dos 
produtores caso registem prejuízos 
resultantes de catástrofes naturais, 
acontecimentos climáticos adversos, 
doenças ou pragas e que, simultaneamente, 
assegurem que os beneficiários tomam as 
medidas de prevenção dos riscos 
necessárias;

Or. en
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Alteração 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Seguros de colheitas que 
contribuam para salvaguardar os 
rendimentos dos produtores caso registem 
prejuízos resultantes de catástrofes 
naturais, acontecimentos climáticos 
adversos, doenças ou pragas e que, 
simultaneamente, assegurem que os 
beneficiários tomam as medidas de 
prevenção dos riscos necessárias;

(g) Seguros de colheitas que 
contribuam para salvaguardar os 
rendimentos dos produtores caso registem 
prejuízos inevitáveis resultantes de 
catástrofes naturais, acontecimentos 
climáticos extremos e inesperados, 
doenças ou pragas e que, simultaneamente, 
assegurem que os beneficiários tomam as 
medidas de prevenção dos riscos 
necessárias;

Or. en

Justificação

A gestão de riscos e os respetivos seguros não devem perpetuar práticas de exploração 
agrícola irresponsáveis/desatualizadas, uma vez que tal levará a enormes excedentes 
orçamentais provenientes de fundos para o desenvolvimento rural cada vez mais limitados. 
As alterações climáticas e os extremos acontecimentos climáticos associados já têm sido uma 
realidade ao longo da última década. Nesse sentido, qualquer política prospetiva e eficiente 
do ponto de vista financeiro e dos recursos deve incentivar ao planeamento ciente desta 
circunstância. A PAC deve apoiar os agricultores que se adaptem às alterações climáticas e 
outros efeitos, devendo os mesmos ser financiados através de outras partes do 
desenvolvimento rural e regimes ecológicos.

Alteração 2747
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Acompanhamento profissional de 
outras organizações de produtores e de 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 

(h) Intercâmbio e/ou acompanhamento 
profissional de outras organizações de 
produtores e de associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
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(UE) n.º 1308/2013 ou de produtores 
individuais;

ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 ou de produtores 
individuais;

Or. en

Alteração 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Promoção de produtos e 
comunicação sobre os benefícios para a 
saúde do consumo de frutas e produtos 
hortícolas;

Or. es

Alteração 2749
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Promoção e comunicação;

Or. es

Alteração 2750
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Aplicação e gestão dos protocolos 
com países terceiros em matéria 

i) Negociação, aplicação e gestão de
protocolos em matéria fitossanitária nos 
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fitossanitária no território da União, de 
modo a facilitar o acesso aos mercados de 
países terceiros;

domínios da exportação e importação 
para e de países terceiros no território da 
União, de modo a facilitar o acesso aos 
mercados de países terceiros; incluindo 
estudos de mercado e estudos de impacto 
na produção.

Or. es

Alteração 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Aplicação e gestão dos protocolos 
com países terceiros em matéria 
fitossanitária no território da União, de 
modo a facilitar o acesso aos mercados de 
países terceiros;

i) Negociação, aplicação e gestão dos 
protocolos em matéria fitossanitária no 
domínio da exportação para países 
terceiros a partir do território da União, 
incluindo estudos de mercado, de modo a 
facilitar o acesso aos mercados de países 
terceiros;

Or. es

Alteração 2752
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Aplicação e gestão dos protocolos 
com países terceiros em matéria 
fitossanitária no território da União, de 
modo a facilitar o acesso aos mercados de 
países terceiros;

(i) Aplicação e gestão dos protocolos 
com países terceiros em matéria 
fitossanitária no território da União, de 
modo a facilitar o acesso aos mercados de 
países terceiros, bem como gestão e 
prevenção de crises fitossanitárias;

Or. en
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Alteração 2753
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Estudos de mercado em países 
terceiros;

Or. en

Alteração 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União;

j) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União 
publicamente regulamentados ou 
voluntários, nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 1151/20121;

Or. it

Alteração 2755
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União;

(j) Execução dos regimes de qualidade 
reconhecidos a nível nacional, da União ou 
internacional;

Or. de
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Justificação

A alteração é coerente com a formulação da relatora. Só devem ser considerados regimes 
oficiais. A formulação da alteração não está em consonância com as normas comerciais.

Alteração 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União;

j) Execução dos regimes de qualidade 
existentes a nível nacional e da União, 
públicos ou privados;

Or. es

Alteração 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo sustentável das pragas e à 
utilização sustentável dos pesticidas.

k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica.

Or. it

Justificação

Os serviços de aconselhamento e de assistência técnica devem poder ser alargados.

Alteração 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Artigo 43 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo sustentável das pragas e à 
utilização sustentável dos pesticidas.

(k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo agroecológico das pragas, à 
redução da utilização de pesticidas, à 
implementação da proteção integrada das 
culturas e à utilização sustentável dos 
pesticidas.

Or. en

Alteração 2759
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 43 - n.º 2 - alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo sustentável das pragas e à 
utilização sustentável dos pesticidas.

k) Formação e intercâmbio de boas 
práticas, criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo sustentável das pragas e à 
utilização sustentável dos pesticidas.

Or. es

Alteração 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo sustentável das pragas e à 

(k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo sustentável das pragas e à 
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utilização sustentável dos pesticidas. redução da utilização dos pesticidas.

Or. en

Alteração 2761
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a técnicas 
de controlo sustentável das pragas e à 
utilização sustentável dos pesticidas.

(k) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica,
incluindo medidas de formação e de 
intercâmbio de boas práticas.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de limitar o âmbito do intercâmbio de conhecimentos e de boas práticas.

Alteração 2762
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Utilização de plataformas de 
comércio organizado e de bolsas de 
mercadorias nos mercados spot e de 
futuros;

Or. pl

Alteração 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
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Artigo 43 – n.º 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Utilização de plataformas de 
comércio organizado e de bolsas de 
mercadorias nos mercados spot e de 
futuros;

Or. pl

Alteração 2764
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os objetivos definidos no artigo 
42.º e as intervenções no setor da fruta e 
dos produtos hortícolas definidas pelos 
Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos da PAC devem ser realizados 
através dos programas operacionais 
aprovados apresentados por organizações 
de produtores e/ou associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, nas condições estabelecidas no 
presente artigo.

1. Os objetivos definidos no artigo 
42.º e as intervenções no setor da fruta e 
dos produtos hortícolas definidas pelos 
Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos da PAC devem ser realizados 
através dos programas operacionais 
aprovados apresentados por organizações 
de produtores e/ou associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, nas condições estabelecidas no 
presente artigo. Além disso, os Estados-
Membros podem decidir permitir às 
organizações interprofissionais 
implementarem os objetivos e as 
intervenções no âmbito do setor da fruta e 
dos produtos hortícolas estabelecidos nos 
seus planos estratégicos da PAC através 
de programas operacionais aprovados.

Or. en

Alteração 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta de regulamento
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Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os objetivos definidos no artigo 
42.º e as intervenções no setor da fruta e 
dos produtos hortícolas definidas pelos 
Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos da PAC devem ser realizados 
através dos programas operacionais 
aprovados apresentados por organizações 
de produtores e/ou associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, nas condições estabelecidas no 
presente artigo.

1. Os objetivos definidos no 
artigo 42.º e as intervenções no setor da 
fruta e dos produtos hortícolas definidas 
pelos Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos da PAC devem ser realizados 
através dos programas operacionais 
aprovados apresentados por organizações 
de produtores e organizações 
interprofissionais e/ou associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013, nas condições estabelecidas 
no presente artigo.

Or. en

Alteração 2766
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais têm 
uma duração mínima de três anos e uma 
duração máxima de sete anos. Devem 
procurar atingir os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas d) e e), e, no mínimo, 
dois outros dos objetivos definidos nesse 
artigo.

2. Os programas operacionais têm 
uma duração mínima de três anos e uma 
duração máxima de sete anos.

Or. en

Justificação

Não existe qualquer fundamento para limitar os programas operacionais a objetivos 
ambientais e climáticos.

Alteração 2767
Estefanía Torres Martínez
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Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais têm 
uma duração mínima de três anos e uma 
duração máxima de sete anos. Devem 
procurar atingir os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas d) e e), e, no mínimo, 
dois outros dos objetivos definidos nesse 
artigo.

2. Os programas operacionais têm 
uma duração mínima de três anos e uma 
duração máxima de sete anos. Devem 
procurar atingir os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas b), d), e) e f), e, no 
mínimo, dois outros dos objetivos 
definidos nesse artigo.

Or. es

Alteração 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais têm 
uma duração mínima de três anos e uma 
duração máxima de sete anos. Devem 
procurar atingir os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas d) e e), e, no mínimo, 
dois outros dos objetivos definidos nesse 
artigo.

2. Os programas operacionais têm 
uma duração mínima de três anos e uma 
duração máxima de sete anos. Devem 
procurar atingir os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas d) e e), e, no mínimo, 
outro dos objetivos definidos nesse artigo.

Or. es

Justificação

Atualmente, a obrigação é atingir dois objetivos. Aumentar essa obrigação para três 
objetivos nos programas operacionais representa um bom avanço.

Alteração 2769
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. Para cada objetivo escolhido, os 
programas operacionais devem descrever 
as intervenções selecionadas de entre as 
estabelecidas pelos Estados-Membros nos 
respetivos planos estratégicos da PAC.

3. Os programas operacionais devem 
descrever as intervenções selecionadas de 
entre as estabelecidas pelos Estados-
Membros nos respetivos planos 
estratégicos da PAC.

Or. en

Justificação

Não existe qualquer fundamento para limitar os programas operacionais a objetivos 
ambientais e climáticos.

Alteração 2770
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os programas operacionais são 
apresentados aos Estados-Membros pelas 
organizações de produtores e/ou 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013 para aprovação.

4. Os programas operacionais são 
apresentados aos Estados-Membros pelas 
organizações de produtores e/ou 
associações de organizações de produtores 
e/ou organizações interprofissionais, 
quando aplicável, reconhecidas ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 para 
aprovação.

Or. en

Alteração 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os programas operacionais são 
apresentados aos Estados-Membros pelas 
organizações de produtores e/ou 
associações de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 

4. Os programas operacionais são 
apresentados aos Estados-Membros pelas 
organizações de produtores e/ou 
associações de organizações de produtores 
e organizações interprofissionais
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
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(UE) n.º 1308/2013 para aprovação. (UE) n.º 1308/2013 para aprovação.

Or. en

Alteração 2772
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas operacionais só 
podem ser executados por organizações de 
produtores ou por associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

5. Os programas operacionais só 
podem ser executados por organizações de 
produtores, associações de organizações de 
produtores e/ou organizações 
interprofissionais, quando aplicável,
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. en

Alteração 2773
Bas Belder

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas operacionais só 
podem ser executados por organizações de 
produtores ou por associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

5. Os programas operacionais só 
podem ser executados por organizações de 
produtores, associações de organizações de 
produtores e/ou organizações 
interprofissionais, quando aplicável,
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. en

Justificação

As organizações interprofissionais devem igualmente poder contribuir para os objetivos 
setoriais através de programas operacionais. (Esta adenda deve aplicar-se a todos os artigos 
pertinentes)



AM\1171743PT.docx 133/185 PE631.982v01-00

PT

Alteração 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas operacionais só 
podem ser executados por organizações de 
produtores ou por associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013.

5. Os programas operacionais só 
podem ser executados por organizações de 
produtores ou por associações de 
organizações de produtores e organizações 
interprofissionais reconhecidas ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º 1308/2013.

Or. en

Alteração 2775
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os programas operacionais das 
associações de organizações de 
produtores podem ser programas 
operacionais parciais ou programas 
operacionais totais. Os programas 
operacionais totais devem cumprir as 
mesmas regras de gestão e as mesmas 
condições que os programas operacionais 
das organizações de produtores.

Or. es

Alteração 2776
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 6 - parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais das
associações de organizações de produtores 
não podem abranger as mesmas 
intervenções que os programas 
operacionais das organizações membros. 
Os Estados-Membros devem ter em conta 
os programas operacionais das associações 
de organizações de produtores em conjunto 
com os programas operacionais das 
organizações membros.

As associações de organizações de 
produtores podem igualmente apresentar 
um programa operacional parcial, que 
envolva ações identificadas, mas não 
aplicadas, pelas organizações membros 
nos respetivos programas operacionais. 
Esses programas não podem abranger as 
mesmas operações que os programas 
operacionais das organizações membros. 
Os Estados-Membros devem ter em conta 
os programas operacionais das associações 
de organizações de produtores em conjunto 
com os programas operacionais das 
organizações de produtores integradas.

Or. es

Alteração 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 6 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais das
associações de organizações de produtores 
não podem abranger as mesmas 
intervenções que os programas 
operacionais das organizações membros. 
Os Estados-Membros devem ter em conta 
os programas operacionais das associações 
de organizações de produtores em conjunto 
com os programas operacionais das 
organizações membros.

As associações de organizações de 
produtores podem igualmente apresentar 
um programa operacional parcial, que 
envolva ações identificadas, mas não 
aplicadas, pelas organizações membros 
nos respetivos programas operacionais. 
Esses programas não podem abranger as 
mesmas operações que os programas 
operacionais das organizações membros. 
Os Estados-Membros devem ter em conta 
os programas operacionais das associações 
de organizações de produtores em conjunto 
com os programas operacionais das 
organizações membros.

Or. es
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Justificação

Deve manter-se, como até agora, a possibilidade de as associações de organizações de 
produtores apresentarem programas operacionais parciais em que algumas ações dos 
programas operacionais da organização de produtores membro são executadas pela 
associação de organizações de produtores.

Alteração 2778
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais das
associações de organizações de produtores 
não podem abranger as mesmas 
intervenções que os programas 
operacionais das organizações membros. 
Os Estados-Membros devem ter em conta 
os programas operacionais das associações 
de organizações de produtores em conjunto 
com os programas operacionais das 
organizações membros.

As associações de organizações de 
produtores podem apresentar programas 
operacionais parciais ou completos que 
incluam medidas identificadas, mas não 
executadas, pelas organizações membros 
nos seus programas operacionais. Esses 
programas não podem abranger as mesmas 
operações que os programas operacionais 
das organizações membros. Os Estados-
Membros devem ter em conta os 
programas operacionais das associações de 
organizações de produtores em conjunto 
com os programas operacionais das 
organizações membros.

Or. en

Justificação

É necessário incluir a redação atual sobre os programas operacionais parciais de 
associações de organizações de produtores, a fim de garantir segurança jurídica. Além disso, 
a incompatibilidade dos programas parciais de uma associação com os programas da sua 
organização membro devem ocorrer ao nível da operação e não da intervenção.

Alteração 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 6 - parágrafo 2 - parte introdutória



PE631.982v01-00 136/185 AM\1171743PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que:

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que, no caso de programas 
operacionais parciais:

Or. es

Alteração 2780
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 6 - parágrafo 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que:

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que, no caso de programas 
operacionais parciais:

Or. es

Alteração 2781
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 6 - parágrafo 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As intervenções incluídas nos 
programas operacionais de uma associação 
de organizações de produtores são 
integralmente financiadas pelas 
contribuições das organizações membros 
dessa associação e que esse financiamento 
provém dos fundos operacionais dessas 
organizações membros;

a) As intervenções incluídas nos 
programas operacionais parciais de uma 
associação de organizações de produtores 
são integralmente financiadas pelas 
contribuições das organizações membros 
dessa associação e que esse financiamento 
provém dos fundos operacionais dessas 
organizações membros;

Or. es

Alteração 2782
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 6 - parágrafo 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As intervenções incluídas nos 
programas operacionais de uma associação 
de organizações de produtores são 
integralmente financiadas pelas 
contribuições das organizações membros 
dessa associação e que esse financiamento 
provém dos fundos operacionais dessas 
organizações membros;

a) As operações incluídas nos 
programas operacionais de uma associação 
de organizações de produtores são 
integralmente financiadas pelas 
contribuições das organizações membros 
dessa associação e que esse financiamento 
provém dos fundos operacionais dessas 
organizações membros;

Or. es

Justificação

A hierarquia é: tipo de intervenção, intervenção, medida e ação. A incompatibilidade deve 
ser estabelecida ao nível elementar.

Alteração 2783
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

(a) pelo menos 10 % das despesas ou 
duas medidas no âmbito dos programas 
operacionais dizem respeito a intervenções 
ligadas aos objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas d) e e);
i) As ações ambientais respeitam os 
requisitos relativos aos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima ou à 
agricultura biológica previstos no artigo 
65.º.
ii) Caso pelo menos 80 % dos produtores 
membros de uma organização de 
produtores estejam sujeitos a um ou mais 
compromissos ligados ao agroambiente e 
ao clima ou à agricultura biológica 
idênticos, previstos no artigo 65.º, cada 
um desses compromissos conta como uma 
ação ambiental, na aceção da primeira 
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alínea do presente número.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa reduzir a percentagem das despesas dos programas operacionais afeta 
aos compromissos ambientais e climáticos e propor, em alternativa, que três medidas a título 
dos programas operacionais se centrem nesses objetivos.

Alteração 2784
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

(a) Os programas operacionais 
contribuem para os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas d) e e), de acordo com 
as informações que constam das 
condições estabelecidas no artigo 92.º. Os 
Estados-Membros podem ter em conta as 
intervenções estabelecidas no presente 
regulamento que tenham sido realizadas 
pela organização de produtores ou pelos 
seus membros e que contribuam para os 
objetivos referidos no artigo 42.°, alíneas 
d) e e);

Or. en

Alteração 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 7 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 

a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d), e) e f), podendo estabelecer-se um 
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d) e e); período transitório para aumentar essa 
percentagem;

Or. es

Justificação

É excessivo aumentar as despesas ambientais dos atuais 10% para 20%. No entanto, para se 
avançar em relação ao status quo, inclui-se a possibilidade de aumentar essa percentagem 
num período transitório.

Alteração 2786
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 7 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d), e) e f), podendo estabelecer-se um 
período transitório para aumentar essa 
percentagem.

Or. es

Alteração 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

(a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 41.º-A, 
alíneas e) e f) ou dos programas 
operacionais incluem duas ou mais ações 
ambientais;
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Or. en

Justificação

Deve manter-se o status quo no que respeita às despesas no âmbito dos programas 
operacionais que digam respeito a ações ambientais e climáticas (pelo menos 10 % das 
despesas no âmbito dos programas operacionais que digam respeito a ações ambientais ou 
programas operacionais devem incluir duas ou mais ações ambientais). A imposição de 
requisitos mais estritos no âmbito das ações ambientais e climáticas poderá prejudicar 
seriamente a implementação das atividades principais das organizações de produtores e a 
participação dos produtores na cooperação.

Alteração 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

(a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

Or. pl

Alteração 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

(a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

Or. pl
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Alteração 2790
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

Or. pl

Alteração 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

Or. pl

Justificação

O aumento do limite para 20 % limitaria a possibilidade das organizações de produtores no 
setor da fruta e dos produtos hortícolas de poderem financiar projetos que sejam necessários 
e que tenham um impacto na situação no setor. Trata-se, aqui, de uma indústria que não 
exerce uma pressão significativa no ambiente.

Alteração 2792
Manolis Kefalogiannis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

Or. en

Alteração 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

a) pelo menos 10% das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

Or. it

Alteração 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

a) pelo menos 10 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

Or. it

Alteração 2795
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Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pelo menos 20 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
d) e e);

(a) pelo menos 15 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d) e e);

Or. hr

Alteração 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 44 - n.º 7 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pelo menos 5 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

Suprimido

Or. es

Justificação

A título de inovação, elimina-se a exigência de despesas mínimas obrigatórias, pois os 
programas operacionais não são os instrumentos mais adequados para este tipo de ação (são
mais adequados: os Fundos FEADER, Horizonte Europa, FEDER ou os fundos nacionais).

Alteração 2797
Manolis Kefalogiannis

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) pelo menos 5 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 

Suprimido
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respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

Or. en

Alteração 2798
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) pelo menos 5 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

Suprimido

Or. en

Justificação

Existem outros instrumentos financeiros disponíveis a nível da UE, para além dos programas 
operacionais, que dispõem de uma esfera de intervenção no âmbito da produção biológica 
mais vasta e, por conseguinte, mais eficiente (tanto no Pilar I como no Pilar II da PAC).

Alteração 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) pelo menos 5 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 2800
Marijana Petir
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) pelo menos 5 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

(b) pelo menos 3 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

Or. hr

Alteração 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pelo menos 5 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

b) pelo menos 1 % das despesas no 
âmbito dos programas operacionais dizem 
respeito a intervenções ligadas ao objetivo 
definido no artigo 42.º, alínea c);

Or. it

Alteração 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Importa estabelecer um período 
transitório durante o qual as organizações 
de produtores podem escolher entre 
continuar a executar o seu programa 
operacional, aprovado ao abrigo do 
regulamento anterior, até ao seu termo, 
ou modificá-lo ou substituí-lo por um 
novo, a fim de se adaptarem às normas 
estabelecidas no presente regulamento.
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Or. es

Alteração 2803
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os programas operacionais 
aprovados antes da entrada em vigor do 
presente regulamento devem ser regidos 
de acordo com os regulamentos ao abrigo 
dos quais foram aprovados até à data 
prevista para a sua conclusão, a não ser 
que a associação de produtores ou a 
associação de organizações de produtores 
decida adotar o presente regulamento a 
título voluntário.

Or. en

Alteração 2804
Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os programas operacionais 
aprovados antes da entrada em vigor do 
presente regulamento devem ser regidos 
de acordo com os regulamentos ao abrigo 
dos quais foram aprovados até à data 
prevista para a sua conclusão, a não ser 
que a associação de produtores ou a 
associação de organizações de produtores 
decida adotar o presente regulamento a 
título voluntário.

Or. en
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Alteração 2805
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Todos os programas operacionais 
aprovados antes da entrada em vigor do 
presente regulamento são regidos em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n. ° 1308/2013 até à data prevista para a 
sua conclusão.

Or. en

Alteração 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As organizações de produtores do 
setor da fruta e dos produtos hortícolas 
e/ou as respetivas associações podem criar 
um fundo operacional. O fundo é 
financiado:

1. As organizações de produtores do 
setor da fruta e dos produtos hortícolas 
e/ou as respetivas associações podem criar 
um fundo operacional destinado 
exclusivamente a financiar programas 
operacionais aprovados pelos Estados-
Membros. O fundo é financiado pelas 
contribuições da própria organização de 
produtores ou associação de organizações 
de produtores e/ou dos seus membros, 
acrescidas da assistência financeira da 
União prevista no artigo 46.º.

Or. es

Justificação

Com vista a simplificar a gestão dos programas operacionais, propõe-se que não seja 
necessária uma descrição pormenorizada da origem das contribuições para o fundo 
operacional, atendendo à complexidade dos controlos contabilísticos que tal pressupõe.
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Alteração 2807
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As organizações de produtores do 
setor da fruta e dos produtos hortícolas 
e/ou as respetivas associações podem criar 
um fundo operacional. O fundo é 
financiado:

1. As organizações de produtores, as 
suas associações e, quando aplicável, as 
organizações interprofissionais do setor 
da fruta e dos produtos hortícolas podem 
criar um fundo operacional. O fundo é 
financiado:

Or. en

Alteração 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As organizações de produtores do 
setor da fruta e dos produtos hortícolas 
e/ou as respetivas associações podem criar 
um fundo operacional. O fundo é 
financiado:

1. As organizações de produtores ou 
organizações interprofissionais do setor 
da fruta e dos produtos hortícolas e/ou as 
respetivas associações podem criar um 
fundo operacional. O fundo é financiado:

Or. en

Alteração 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelas contribuições financeiras: Suprimido

i) dos membros da organização de 
produtores e/ou da própria organização 
de produtores, ou
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ii) das associações de organizações de 
produtores, através dos seus membros;

Or. es

Justificação

Não é necessário, atendendo à nova redação do n.º 1.

Alteração 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) dos membros da organização de 
produtores e/ou da própria organização de 
produtores; ou

i) dos membros da organização de 
produtores e/ou da própria organização de 
produtores ou organização 
interprofissional; ou

Or. en

Alteração 2811
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) das organizações 
interprofissionais, através dos membros 
dessas organizações;

Or. en

Alteração 2812
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Pela assistência financeira da 
União, que pode ser concedida às 
organizações de produtores ou às suas 
associações, caso essas associações 
apresentem um programa operacional.

(b) Pela assistência financeira da 
União, que pode ser concedida às 
organizações de produtores, às suas 
associações ou organizações 
interprofissionais, caso essas associações 
apresentem um programa operacional.

Or. en

Alteração 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pela assistência financeira da 
União, que pode ser concedida às 
organizações de produtores ou às suas 
associações, caso essas associações 
apresentem um programa operacional.

(b) Pela assistência financeira da 
União, que pode ser concedida às 
organizações de produtores e 
interprofissionais ou às suas associações, 
caso essas associações apresentem um 
programa operacional.

Or. en

Alteração 2814
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pela assistência financeira da 
União, que pode ser concedida às 
organizações de produtores ou às suas 
associações, caso essas associações 
apresentem um programa operacional.

(b) Pela assistência financeira e 
nacional da União, que pode ser concedida 
às organizações de produtores ou às suas 
associações, caso essas associações 
apresentem um programa operacional.

Or. en
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Justificação

É de importância fundamental preservar a possibilidade de prestar assistência financeira 
nacional às organizações de produtores, a fim de promover o seu estabelecimento e a sua 
atividade.

Alteração 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fundos operacionais devem ser 
exclusivamente utilizados para financiar 
programas operacionais aprovados pelos 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. es

Justificação

Não é necessário, atendendo à nova redação do n.º 1.

Alteração 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União é 
igual ao montante das contribuições 
financeiras a que se refere o artigo 45.º, 
n.º 1, alínea a), efetivamente pagas e está 
limitada a 50 % das despesas efetivamente 
suportadas.

1. A assistência financeira da União é 
igual a 50 % das despesas efetivamente 
suportadas.

Or. es

Alteração 2817
Beata Gosiewska
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 4,1 % do valor da produção 
comercializada por cada organização de 
produtores;

(a) 4,5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização de 
produtores;

Or. pl

Alteração 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 4,1 % do valor da produção 
comercializada por cada organização de 
produtores;

(a) 4,5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização de 
produtores;

Or. pl

Alteração 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 - parágrafo 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 4,1 % do valor da produção 
comercializada por cada organização de 
produtores;

a) 4,6 % do valor da produção 
comercializada por cada organização de 
produtores;

Or. es

Alteração 2820
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 - parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 4,5 % do valor da produção 
comercializada por cada associação de 
organizações de produtores;

b) 5 % do valor da produção 
comercializada por cada associação de 
organizações de produtores;

Or. es

Alteração 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização 
transnacional de produtores ou associação 
transnacional de organizações de 
produtores.

(c) 4,5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização 
transnacional de produtores ou associação 
transnacional de organizações de 
produtores.

Or. pl

Alteração 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 - parágrafo 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização 
transnacional de produtores ou associação 
transnacional de organizações de 
produtores.

c) 5,5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização 
transnacional de produtores ou associação 
transnacional de organizações de 
produtores.

Or. es
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Alteração 2823
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização 
transnacional de produtores ou associação 
transnacional de organizações de 
produtores.

(c) 4,5 % do valor da produção 
comercializada por cada organização 
transnacional de produtores ou associação 
transnacional de organizações de 
produtores.

Or. pl

Alteração 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) 5 % do valor da produção 
comercializada para:

– o primeiro programa operacional 
apresentado por uma organização de 
produtores fruto de uma fusão ou de uma 
integração de várias organizações de 
produtores

– as organizações de produtores que 
tenham aumentado a sua dimensão (quer 
em número de sócios quer em valor da 
produção comercializada) num período 
determinado e numa percentagem a 
definir

– as organizações de produtores que 
atinjam uma determinada dimensão (quer 
em número de sócios quer em valor da 
produção comercializada) a definir – as 
associações de organizações de 
produtores que desenvolvam a atividade 
de comercialização da produção das OP 
associadas
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– as organizações de produtores que 
tenham como objetivo a integração de 
100 % da sua produção comercializando 
conjuntamente com outras OP, através de 
uma filial que seja uma cooperativa:

1) constituída com o objetivo de 
comercializar uma determinada produção

2) cujo capital seja detido a 90 % pela OP

3) cuja dimensão económica, a 
determinar, seja já relevante

Or. it

Alteração 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 - parágrafo 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) 5,5% do valor da produção 
comercializada:

- por cada organização de produtores que 
tenha aumentado a própria dimensão, 
tanto em número de membros como em 
volume de produção comercializada, num 
período e numa percentagem 
determinados, previamente fixados;

- no âmbito do primeiro programa 
operacional executado por uma 
organização de produtores resultante de 
uma fusão ou uma integração;

- pelas organizações de produtores que 
tenham atingido uma determinada 
dimensão, em termos de número de 
membros e volume de produção 
comercializada, previamente fixada;

- pelas organizações de produtores cuja 
atividade consiste na colocação no 
mercado da produção dos seus membros;

- pelas organizações de produtores que 
assumem uma integração a 100%, 
comercializando a sua produção em 
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conjunto com a de outras organizações de 
produtores, através de uma filial de base 
cooperativa criada com o objetivo de 
comercializar essa produção, cujo capital 
pertença em 90% à organização de 
produtores e que atinja uma dimensão 
económica relevante, previamente 
determinada.

Or. es

Alteração 2826
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) No caso das alíneas b) e c), a 
colocação no mercado e comercialização 
de frutas e produtos hortícolas das 
organizações devem ser efetuadas 
coletivamente e de modo totalmente 
coordenado com essa organização.

Or. en

Alteração 2827
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, a assistência financeira da União 
pode ser majorada do seguinte modo:

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, a assistência financeira da União 
pode ser majorada até 5 % do valor da 
produção comercializada, desde que o 
montante acima de 4,5 % do valor dessa 
produção seja exclusivamente utilizado 
para uma ou mais intervenções 
relacionadas com os objetivos definidos 
no artigo 42.º, alíneas c), d), e), g), h) e i), 
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levadas a cabo pela entidade referida no 
primeiro parágrafo em nome dos seus 
membros.

Or. pl

Alteração 2828
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso das organizações de 
produtores, essa percentagem pode ser 
majorada até 4,6 % do valor da produção 
comercializada, desde que o montante 
acima de 4,1 % do valor dessa produção 
seja exclusivamente utilizado para uma 
ou mais intervenções relacionadas com os 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d), e), g), h) e i);

Suprimido

Or. pl

Alteração 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso das organizações de
produtores, essa percentagem pode ser 
majorada até 4,6 % do valor da produção 
comercializada, desde que o montante 
acima de 4,1 % do valor dessa produção 
seja exclusivamente utilizado para uma ou 
mais intervenções relacionadas com os 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d), e), g), h) e i);

(a) Em derrogação do disposto no 
primeiro parágrafo, a assistência 
financeira da União pode ser majorada até 
4,5 % do valor da produção 
comercializada, desde que o montante 
acima de 5 % do valor dessa produção seja 
exclusivamente utilizado para uma ou mais 
intervenções relacionadas com os objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas c), d), e), 
g), h) e i), levadas a cabo pela entidade 
referida no primeiro parágrafo em nome 
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dos seus membros.

Or. pl

Alteração 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 - parágrafo 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No caso das organizações de 
produtores, essa percentagem pode ser 
majorada até 4,6 % do valor da produção 
comercializada, desde que o montante 
acima de 4,1 % do valor dessa produção 
seja exclusivamente utilizado para uma ou 
mais intervenções relacionadas com os 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d), e), g), h) e i);

a) No caso das organizações de 
produtores, essa percentagem pode ser 
majorada até 5,1% do valor da produção 
comercializada, desde que o montante 
acima de 4,6 % do valor dessa produção 
seja exclusivamente utilizado para uma ou 
mais intervenções relacionadas com os 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d), e), f), g), h) e i);

Or. es

Alteração 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso das associações de 
organizações de produtores, essa 
percentagem pode ser majorada até 5 % 
do valor da produção comercializada, 
desde que o montante acima de 4,5 % do 
valor dessa produção seja exclusivamente 
utilizado para uma ou mais intervenções 
relacionadas com os objetivos definidos 
no artigo 42.º, alíneas c), d), e), g), h) e i), 
levadas a cabo pela associação de 
organizações de produtores em nome dos 
seus membros.

Suprimido
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Or. pl

Alteração 2832
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso das associações de 
organizações de produtores, essa 
percentagem pode ser majorada até 5 % 
do valor da produção comercializada, 
desde que o montante acima de 4,5 % do 
valor dessa produção seja exclusivamente 
utilizado para uma ou mais intervenções 
relacionadas com os objetivos definidos 
no artigo 42.º, alíneas c), d), e), g), h) e i), 
levadas a cabo pela associação de 
organizações de produtores em nome dos 
seus membros.

Suprimido

Or. pl

Alteração 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 - parágrafo 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No caso das associações de 
organizações de produtores, essa 
percentagem pode ser majorada até 5 % do 
valor da produção comercializada, desde 
que o montante acima de 4,5 % do valor 
dessa produção seja exclusivamente 
utilizado para uma ou mais intervenções 
relacionadas com os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas c), d), e), g), h) e i), 
levadas a cabo pela associação de 
organizações de produtores em nome dos 
seus membros.

b) No caso das associações de 
organizações de produtores, essa 
percentagem pode ser majorada até 5 % do 
valor da produção comercializada, desde 
que o montante acima de 5 % do valor 
dessa produção seja exclusivamente 
utilizado para uma ou mais intervenções 
relacionadas com os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas c), d), e), f), g), h) e i), 
levadas a cabo pela associação de 
organizações de produtores em nome dos 
seus membros.



PE631.982v01-00 160/185 AM\1171743PT.docx

PT

Or. es

Alteração 2834
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso das organizações 
transnacionais de produtores ou das 
associações transnacionais de 
organizações de produtores, essa 
percentagem pode ser majorada até 5,5 % 
do valor da produção comercializada, 
desde que o montante acima de 5 % do 
valor da produção comercializada seja 
exclusivamente utilizado para uma ou 
mais intervenções relacionadas com os 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d), e), g), h) e i), levadas a cabo pelas 
organizações transnacionais de 
produtores ou pelas associações 
transnacionais de organizações de
produtores em nome dos seus membros.

Suprimido

Or. pl

Alteração 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso das organizações 
transnacionais de produtores ou das 
associações transnacionais de 
organizações de produtores, essa 
percentagem pode ser majorada até 5,5 % 
do valor da produção comercializada, 
desde que o montante acima de 5 % do 
valor da produção comercializada seja 
exclusivamente utilizado para uma ou 

Suprimido
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mais intervenções relacionadas com os 
objetivos definidos no artigo 42.º, alíneas 
c), d), e), g), h) e i), levadas a cabo pelas 
organizações transnacionais de 
produtores ou pelas associações 
transnacionais de organizações de 
produtores em nome dos seus membros.

Or. pl

Alteração 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No caso das organizações 
transnacionais de produtores ou das 
associações transnacionais de organizações 
de produtores, essa percentagem pode ser 
majorada até 5,5 % do valor da produção 
comercializada, desde que o montante 
acima de 5 % do valor da produção 
comercializada seja exclusivamente 
utilizado para uma ou mais intervenções 
relacionadas com os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas c), d), e), g), h) e i), 
levadas a cabo pelas organizações 
transnacionais de produtores ou pelas 
associações transnacionais de organizações 
de produtores em nome dos seus membros.

c) No caso das organizações 
transnacionais de produtores ou das 
associações transnacionais de organizações 
de produtores, essa percentagem pode ser 
majorada até 6 % do valor da produção 
comercializada, desde que o montante 
acima de 5,5 % do valor da produção 
comercializada seja exclusivamente 
utilizado para uma ou mais intervenções 
relacionadas com os objetivos definidos no 
artigo 42.º, alíneas c), d), e), g), h) e i), 
levadas a cabo pelas organizações 
transnacionais de produtores ou pelas 
associações transnacionais de organizações 
de produtores em nome dos seus membros.

Or. es

Alteração 2837
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) 5 % do valor da produção 
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comercializada para:

– o primeiro programa operacional 
apresentado por uma organização de 
produtores fruto de uma fusão ou de uma 
integração de várias organizações de 
produtores

– as organizações de produtores que 
tenham aumentado a sua dimensão (quer 
em número de sócios quer em valor da 
produção comercializada) num período 
determinado e numa percentagem a 
definir

– as organizações de produtores que 
atinjam uma determinada dimensão (quer 
em número de sócios quer em valor da 
produção comercializada) a definir

– as associações de organizações de 
produtores que desenvolvam a atividade 
de comercialização da produção das OP 
associadas

– as organizações de produtores que 
tenham como objetivo a integração de 
100 % da sua produção comercializando 
conjuntamente com outras OP, através de 
uma filial que seja uma cooperativa:

(i) constituída com o objetivo de 
comercializar uma determinada 
produção;

(ii) cujo capital seja detido a 90 % pela 
OP;

iii) cuja dimensão económica, a 
determinar, seja já relevante.

Or. it

Alteração 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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(c-A) 5 % do valor da produção 
comercializada para o primeiro programa 
operacional de uma organização de 
produtores, incluindo a organização de 
produtores reconhecida, que seja o fruto 
de uma fusão ou integração de várias 
organizações de produtores.

Or. en

Justificação

É muito importante estimular a formação de novas organizações de produtores e não apenas 
as organizações de produtores que sejam fruto de uma fusão entre duas organizações de 
produtores reconhecidas.

Alteração 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
incentivar o aumento da dimensão das 
organizações de produtores mediante o 
aumento da assistência financeira a que 
se refere o n.º 2, em dois pontos 
percentuais para cada uma das situações 
descritas, no caso de organizações de 
produtores que mais que tripliquem o 
valor dos limiares de produção 
comercializável fixados para efeitos de 
reconhecimento como organização de 
produtores.

Or. es

Justificação

O objetivo consiste em incentivar o aumento da dimensão das organizações de produtores no 
setor da fruta e dos produtos hortícolas, bem como da sua capacidade de negociação, através 
de uma maior concentração da oferta.

Alteração 2840
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Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não obstante o disposto nos n.os 1 
e 2, a assistência financeira pode ser 
aumentada em 2 % para as organizações 
de produtores que dupliquem o número de 
membros ou o valor da produção 
comercializada em relação à média dos 
cinco anos anteriores prévios à execução 
do programa operacional.

Or. pl

Alteração 2841
Sofia Ribeiro

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não obstante o disposto nos n.os 1 e 
2, a assistência financeira pode ser 
aumentada em 2 % para as organizações 
de produtores que dupliquem o número de 
associados/os critérios mínimos relativos 
ao valor da produção comercializada 
estabelecido pelos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As organizações de produtores 
operam em diferentes Estados-Membros e 

a) As organizações de produtores e 
associações de organizações de produtores 
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realizam intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas b) e e), a 
nível transnacional;

operam em diferentes Estados-Membros e 
realizam intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas b) e e), a 
nível transnacional;

Or. es

Alteração 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As organizações de produtores 
operam em diferentes Estados-Membros e 
realizam intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas b) e e), a 
nível transnacional;

a) As organizações de produtores e as 
associações de organizações de 
produtores operam em diferentes Estados-
Membros e realizam intervenções ligadas 
aos objetivos definidos no artigo 42.º, 
alíneas b) e e), a nível transnacional;

Or. fr

Justificação

A alteração visa garantir que as associações de organizações de produtores possam também 
beneficiar de um nível de apoio da União acrescido, o que contribuirá para reforçar o seu 
papel enquanto «agregadoras» da oferta a nível europeu. Além disso, tal contribuirá para o 
aumento da solidariedade e da cooperação entre os produtores europeus.

Alteração 2844
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As organizações de produtores 
operam em diferentes Estados-Membros e 
realizam intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas b) e e), a 
nível transnacional;

(a) As organizações de produtores e as 
associações de organizações de 
produtores operam em diferentes Estados-
Membros e realizam intervenções ligadas 
aos objetivos definidos no artigo 42.º, 
alíneas b) e e), a nível transnacional;
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Or. en

Alteração 2845
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O programa operacional contempla 
apenas os apoios específicos à produção de 
produtos biológicos abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho35;

c) O programa operacional contempla 
os apoios específicos à produção de 
produtos biológicos abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho35, ou a parte do programa 
operacional que se refere à produção 
biológica;

_________________ _________________

35 Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91/CEE (JO 
L 189 de 20.7.2007, p. 1).

35 Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91/CEE (JO 
L 189 de 20.7.2007, p. 1).

Or. it

Alteração 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O programa operacional é 
executado pela primeira vez por uma 
associação de organizações de produtores 
reconhecida ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013;

(d) O programa operacional é 
executado pela primeira vez por uma 
associação de organizações de produtores 
que opera em um ou mais Estados-
Membros, reconhecida ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. fr
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Justificação

A alteração visa garantir que as associações de organizações de produtores possam também 
beneficiar de um nível de apoio da União acrescido, o que contribuirá para reforçar o seu 
papel enquanto «agregadoras» da oferta a nível europeu. Além disso, tal contribuirá para o 
aumento da solidariedade e da cooperação entre os produtores europeus.

Alteração 2847
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O programa operacional é 
executado pela primeira vez por uma 
associação de organizações de produtores 
reconhecida ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013;

(d) O programa operacional é 
executado pela primeira vez por uma 
organização de produtores, uma
associação de organizações de produtores 
ou uma associação de organizações de 
produtores ativa em diversos Estados-
Membros reconhecida ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. en

Alteração 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O programa operacional é 
executado:

– pela primeira vez por uma organização 
de produtores fruto de uma fusão ou de 
uma integração de várias organizações de 
produtores;

– por organizações de produtores que 
tenham aumentado a sua dimensão (quer 
em número de sócios quer em valor da 
produção comercializada) num período 
determinado e numa percentagem a 



PE631.982v01-00 168/185 AM\1171743PT.docx

PT

definir;

– por organizações de produtores que 
atinjam uma determinada dimensão (quer 
em número de sócios quer em valor da 
produção comercializada) a definir;

– as associações de organizações de 
produtores que desenvolvam a atividade 
de comercialização da produção das OP 
associadas

– as organizações de produtores que 
tenham como objetivo a integração de 
100 % da sua produção comercializando 
conjuntamente com outras OP, através de 
uma filial que seja uma cooperativa:

(i) constituída com o objetivo de 
comercializar uma determinada produção

(ii) cujo capital seja detido a 90 % pela 
OP;

(iii) cuja dimensão económica, a 
determinar, seja já relevante;

Or. it

Alteração 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O programa operacional é 
implementado por uma organização de 
produtores reconhecida durante os 
primeiros cinco anos seguintes ao ano do 
reconhecimento, incluindo a organização 
de produtores reconhecida, que seja o 
fruto de uma fusão ou integração de duas 
organizações de produtores.

Or. en
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Justificação

A fim de estimular a formação de novas organizações de produtores, deve ser concedida a 
oportunidade de receber assistência financeira da União de até 60 % a todas as novas 
organizações de produtores e não apenas às organizações de produtores que sejam fruto de 
uma fusão entre duas organizações de produtores reconhecidas. Esta opção é concedida às 
organizações de produtores recém-criadas noutros setores, conforme estabelecido no artigo 
63.º, n.º 1-A).

Alteração 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A organização de produtores opera 
numa das regiões ultraperiféricas referidas 
no artigo 349.º do TFUE;

f) A organização de produtores opera 
numa das regiões ultraperiféricas referidas 
no artigo 349.º do TFUE ou comercializa 
produtos maioritariamente das zonas de 
montanha;

Or. it

Alteração 2851
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O programa operacional inclui 
intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas c), d), e),
h) e i).

(g) O programa operacional inclui 
intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas c), h) e i).

Or. pl

Alteração 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) O programa operacional inclui 
intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas c), d), e),
h) e i).

(g) O programa operacional inclui 
intervenções ligadas aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas c), h) e i).

Or. pl

Alteração 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) O programa operacional é 
executado por uma organização de 
produtores que aumentou a própria 
dimensão, tanto em número de membros 
como em volume de produção 
comercializada, num período e numa 
quantia estabelecidos pela Comissão;

Or. es

Alteração 2854
Sofia Ribeiro

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) O programa operacional de uma 
organização de produtores que aumente 
em, pelo menos, 25 % o número de 
membros ou o valor da produção 
comercializada em relação ao programa 
operacional anterior.

Or. pt

Alteração 2855
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Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) As organizações de produtores 
operam numa região insular.

Or. es

Alteração 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 - alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) O programa operacional é 
executado pela primeira vez pela 
organização de produtores em causa;

Or. es

Alteração 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) O programa operacional é 
executado pela segunda ou mais vezes por 
uma associação de organizações de 
produtores cuja atividade principal 
consiste na colocação no mercado da 
produção dos seus membros;

Or. es
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Alteração 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-D) O programa operacional é 
executado pela primeira vez por uma 
organização de produtores resultante de 
uma fusão ou uma integração de duas ou 
mais organizações de produtores;

Or. es

Alteração 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-E) As organizações de produtores 
operam em diferentes Estados-Membros e 
realizam intervenções ligadas aos 
objetivos definidos no artigo 42.º, alínea 
i), a nível transnacional;

Or. es

Alteração 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-F) O programa operacional é 
apresentado por uma organização de 
produtores cujos indicadores de base 
apontam para um aumento, em termos de 
número de membros e volume de 
produção comercializada, superior em 
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50% aos valores apresentados no 
programa operacional anterior;

Or. es

Alteração 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – alínea g-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-G) A organização de produtores 
assume uma integração a 100%, 
comercializando a sua produção em 
conjunto com a de outras organizações de 
produtores, através de uma filial que 
cumpre três dos objetivos definidos no 
último parágrafo do artigo 46.º, n.º 2, 
alínea d).

Or. es

Alteração 2862
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso das organizações 
interprofissionais, a assistência financeira 
da União está limitada a um valor 
equivalente a [2 %] das alocações dos 
Estados-Membros para pagamentos 
diretos, estabelecidos no Anexo IV.

Or. en

Alteração 2863
Bas Belder
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Proposta de regulamento
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A

A assistência financeira da União pode 
ser concedida às organizações 
interprofissionais, caso essas 
organizações apresentem um programa 
operacional.

O valor total da assistência financeira da 
União para os programas operacionais de 
organizações interprofissionais aprovados 
num Estado-Membro está limitado a um 
valor equivalente a 2 % das alocações dos 
Estados-Membros para pagamentos 
diretos, estabelecidos no Anexo IV.

Or. en

Justificação

As organizações interprofissionais podem contribuir igualmente para os objetivos setoriais 
pertinentes, através de programas operacionais, devendo as mesmas ter direito a 
financiamento da União (a assistência financeira da União será suplementar às dotações 
para as PD e será limitada).

Alteração 2864
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que o grau de organização dos 
produtores do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas seja significativamente inferior à 
média da União, os Estados-Membros 
podem conceder às organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 
assistência financeira nacional, num 
montante não superior a 80 % das 

1. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que o grau de organização dos 
produtores do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas seja significativamente inferior à 
média da União, os Estados-Membros 
podem conceder às organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 
assistência financeira nacional, num 
montante não superior a 80 % das 
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contribuições financeiras referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, alínea a), e equivalente a 
10 %, no máximo, do valor da produção 
comercializada de qualquer dessas 
organizações de produtores. A assistência 
financeira nacional acresce ao fundo 
operacional.

contribuições financeiras referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, alínea a), e equivalente a 
10 %, no máximo, do valor da produção 
comercializada de qualquer dessas 
organizações de produtores. Os Estados-
Membros podem conceder assistência 
financeira nacional equivalente a um 
máximo de 96 % das contribuições 
financeiras referidas no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a) a um programa operacional ou a 
parte de um programa operacional que 
satisfaça pelo menos uma das condições 
estabelecidas no artigo 46.º, n.º 3, alíneas 
b), c), d), f) ou g). A assistência financeira 
nacional acresce ao fundo operacional.

Or. en

Justificação

É importante preservar a possibilidade de conceder assistência financeira nacional no setor 
da fruta e dos produtos hortícolas.

Alteração 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que o grau de organização dos 
produtores do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas seja significativamente inferior à 
média da União, os Estados-Membros 
podem conceder às organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 
assistência financeira nacional, num 
montante não superior a 80 % das 
contribuições financeiras referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, alínea a), e equivalente a 
10 %, no máximo, do valor da produção 
comercializada de qualquer dessas 
organizações de produtores. A assistência 
financeira nacional acresce ao fundo 

1. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que o grau de organização dos 
produtores do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas seja significativamente inferior à 
média da União e em regiões insulares, 
incluindo as regiões ultraperiféricas, os 
Estados-Membros podem conceder às 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013 assistência financeira nacional, 
num montante não superior a 80 % das 
contribuições financeiras referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, alínea a), e equivalente a 
10 %, no máximo, do valor da produção 
comercializada de qualquer dessas 
organizações de produtores. A assistência 
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operacional. financeira nacional acresce ao fundo 
operacional.

Or. es

Alteração 2866
Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que o grau de organização dos 
produtores do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas seja significativamente inferior à 
média da União, os Estados-Membros 
podem conceder às organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 
assistência financeira nacional, num 
montante não superior a 80 % das 
contribuições financeiras referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, alínea a), e equivalente a 
10 %, no máximo, do valor da produção 
comercializada de qualquer dessas 
organizações de produtores. A assistência 
financeira nacional acresce ao fundo 
operacional.

1. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que o grau de organização dos 
produtores do setor da fruta e dos produtos 
hortícolas seja significativamente inferior à 
média da União, os Estados-Membros 
podem conceder às organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 
assistência financeira nacional, num 
montante não superior a 30 % das 
contribuições financeiras referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, alínea a). A assistência 
financeira nacional acresce ao fundo 
operacional. À produção comercializada 
por estas organizações de produtores são 
aplicáveis as percentagens previstas no 
artigo 46.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 2867
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que organizações de produtores, 
associações de organizações de 
produtores e agrupamentos de produtores 
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comercializem menos de 15% do valor da 
produção de frutas e produtos hortícolas 
dessas regiões, caso a produção de frutas 
e produtos hortícolas represente, pelo 
menos, 15% da sua produção agrícola 
total, a assistência financeira nacional 
referida no n.º 1 do presente artigo pode 
ser reembolsada pela União, a pedido do 
Estado-Membro em causa.

Or. pl

Alteração 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que organizações de produtores, 
associações de organizações de 
produtores e agrupamentos de produtores 
comercializem menos de 15% do valor da 
produção de frutas e produtos hortícolas 
dessas regiões, caso a produção de frutas 
e produtos hortícolas represente, pelo 
menos, 15% da sua produção agrícola 
total, a assistência financeira nacional 
referida no n.º 1 do presente artigo pode 
ser reembolsada pela União, a pedido do 
Estado-Membro em causa.

Or. pl

Alteração 2869
Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O grau de organização dos produtores 
numa região de um Estado-Membro é 
considerado significativamente inferior à 

O grau de organização dos produtores 
numa região de um Estado-Membro é 
considerado significativamente inferior à 
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média da União quando o grau médio de 
organização tiver sido inferior a 20 % 
durante os três anos consecutivos 
anteriores à execução do programa 
operacional. O grau de organização é 
calculado como o valor da produção de 
fruta e de produtos hortícolas obtida na 
região em causa e comercializada por 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013, dividido pelo valor 
total da produção de fruta e de produtos 
hortícolas obtida nessa região.

média da União quando o grau médio de 
organização tiver sido inferior a 10 % 
durante os três anos consecutivos 
anteriores à execução do programa 
operacional. O grau de organização é 
calculado como o valor da produção de 
fruta e de produtos hortícolas obtida na 
região em causa e comercializada por 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013, dividido pelo valor 
total da produção de fruta e de produtos 
hortícolas obtida nessa região.

Or. de

Alteração 2870
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O grau de organização dos produtores 
numa região de um Estado-Membro é 
considerado significativamente inferior à 
média da União quando o grau médio de 
organização tiver sido inferior a 20 % 
durante os três anos consecutivos 
anteriores à execução do programa 
operacional. O grau de organização é 
calculado como o valor da produção de 
fruta e de produtos hortícolas obtida na 
região em causa e comercializada por 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013, dividido pelo valor 
total da produção de fruta e de produtos 
hortícolas obtida nessa região.

O grau de organização dos produtores 
numa região de um Estado-Membro é 
considerado significativamente inferior à 
média da União quando o grau médio de 
organização tiver sido inferior a 20 % 
durante os três anos consecutivos 
anteriores à execução do plano estratégico 
da PAC. O grau de organização é 
calculado como o valor da produção de 
fruta e de produtos hortícolas obtida na 
região em causa e comercializada por 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013, dividido pelo valor 
total da produção de fruta e de produtos 
hortícolas obtida nessa região.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para salvaguardar a coerência com outros artigos do 
presente regulamento.
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Alteração 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem procurar 
atingir pelo menos um dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, no 
setor da apicultura.

Os Estados-Membros promoverão duas 
modalidades no setor da apicultura, com 
vista a conseguir pelo menos um dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1.
a) Apicultura não profissional: 
caracterizada por menos de 150 colmeias, 
que garante e proporciona serviços em 
matéria de proteção do ambiente
b) Apicultura profissional: caracterizada 
por entre 150 e 500 colmeias, destinada à 
manutenção do setor apícola à escala 
produtiva e do abastecimento do mercado 
de produtos melíferos.

Or. es

Alteração 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem procurar 
atingir pelo menos um dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, no 
setor da apicultura.

Sem prejuízo dos artigos 5.º e 6.º sobre os 
objetivos gerais, os Estados-Membros 
devem procurar atingir os objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, no 
setor da apicultura.

Or. en

Alteração 2873
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Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem procurar 
atingir pelo menos um dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, no 
setor da apicultura.

Os Estados-Membros devem procurar 
atingir pelo menos dois dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, no 
setor da apicultura.

Or. en

Alteração 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 49 – título

Texto da Comissão Alteração

Tipos de intervenções no setor da 
apicultura e assistência financeira da União

Tipos de intervenções no setor da 
apicultura e assistência financeira da União 
à apicultura profissional

Or. es

Alteração 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos seus planos estratégicos da 
PAC, os Estados-Membros devem 
escolher, para cada objetivo específico 
definido no artigo 6.º, n.º 1, um ou mais 
dos seguintes tipos de intervenções no 
setor da apicultura:

1. Nos seus planos estratégicos da 
PAC, os Estados-Membros devem 
escolher, para cada objetivo específico 
definido no artigo 6.º, n.º 1, um ou mais 
dos seguintes tipos de intervenções no 
setor da apicultura profissional:

Or. es
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Alteração 2876
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos seus planos estratégicos da 
PAC, os Estados-Membros devem 
escolher, para cada objetivo específico 
definido no artigo 6.º, n.º 1, um ou mais 
dos seguintes tipos de intervenções no 
setor da apicultura:

1. Nos seus planos estratégicos da 
PAC, os Estados-Membros devem 
escolher, para os objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, um ou mais 
dos seguintes tipos de intervenções no 
setor da apicultura:

Or. en

Justificação

A redação é mais simples assim.

Alteração 2877
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assistência técnica aos apicultores 
e organizações de apicultores;

(a) Assistência técnica aos apicultores 
e organizações de apicultores, incluindo 
especial incidência no ensino e na 
formação para iniciantes;

Or. en

Alteração 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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a-A) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos; investigação e produção 
experimental e outras medidas, 
nomeadamente nos seguintes domínios:

i) prevenção dos danos causados por 
fenómenos climáticos adversos e 
promoção da utilização das raças e das 
práticas de gestão adaptadas às condições 
climáticas em mutação;

ii) poupança de energia e aumento da 
eficiência energética;

iii) embalagens ecológicas;

iv) saúde animal e bem-estar dos 
animais;

v) redução da produção de resíduos e 
melhoria da utilização e gestão dos 
subprodutos e dos resíduos;

vi) melhoria da capacidade de resistência 
a pragas;

vii) redução dos riscos e impactos da 
utilização de pesticidas;

vii) criação e manutenção de habitats 
favoráveis à biodiversidade;

Or. es

Justificação

Impõe-se estabelecer tipos de intervenções mais alargados no que respeita aos investimentos.

Alteração 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Assistência técnica aos apicultores 
e organizações de apicultores, incluindo a 
promoção de boas práticas, informações e 
publicidade;

Or. en
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Alteração 2880
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações adotadas pelos apicultores 
em prol de uma melhor adaptação às 
alterações climáticas;

Or. hr

Justificação

É necessário salvaguardar o abastecimento de alimentos para as colónias de abelhas fora do 
período de forragem, a fim de preservar as colónias, ao cobrir os custos de aquisição de 
determinado número de quilos de açúcar ou de ração por colónia/colmeia. Devido à 
crescente prevalência de fenómenos extremos provocados pelas alterações climáticas, as 
pastagens para abelhas estão a tornar-se cada vez mais incertas e escassas. É necessário os 
apicultores intervirem, a fim de preservar as colónias de abelhas.

Alteração 2881
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações para melhorar as áreas de 
forragem para os polinizadores;

Or. en

Alteração 2882
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Luta contra os agressores e as 
doenças das colmeias, designadamente a 

(b) Prevenção e luta contra os 
agressores e as doenças das colmeias, 
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varroose; designadamente a varroose;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa introduzir uma noção de prevenção no tipo de intervenção elegível em 
causa.

Alteração 2883
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Criação e/ou desenvolvimento de 
redes nacionais de saúde das abelhas;

Or. en

Justificação

A rede nacional de saúde das abelhas garante a proteção eficiente contra doenças de abelhas 
ao executar controlos regulares e fornecer aconselhamento aos apicultores. Este é um bom 
instrumento para ser incluído em intervenções apícolas cofinanciadas.

Alteração 2884
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investimento em bens móveis e 
imóveis;

Or. hr

Alteração 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 - alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Ações para melhorar a diversidade 
genética entre as colónias de abelhas.

Or. en


	1171743PT.docx

