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Alteração 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea e), consiste num 
quadro recapitulativo que inclui as metas a 
que se refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea e), consiste num 
quadro recapitulativo que inclui as metas a 
que se refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais. Em Estados-Membros 
que possuam planos estratégicos total ou 
parcialmente regionalizados nos termos 
do artigo 93.º, segundo parágrafo, os 
objetivos podem ser total ou parcialmente 
repartidos por regiões.

Or. de

Alteração 4397
Nikos Androulakis

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais ou, se for caso disso, 
plurianuais.

Or. en

Alteração 4398
Paolo De Castro
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Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a).

Or. it

Alteração 4399
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a).

Or. en

Alteração 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 

1. A secção do plano prevista no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea e), consiste num 
quadro recapitulativo que inclui as metas a 
que se refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
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intermédios anuais. intermédios anuais, sempre que adequado.

Or. es

Justificação

Pretende-se, com esta redação, esclarecer que alguns objetivos intermédios ou metas não 
podem ser de natureza anual, devendo limitar-se aos casos pertinentes, a saber, os que estão 
ligados a intervenções plurianuais.

Alteração 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a).

Or. en

Alteração 4402
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano previsto no artigo 95.º, n.º
1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando, caso necessário, a repartição 
por objetivos intermédios.

Or. en
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Justificação

Importa esclarecer que a maior parte dos objetivos podem não ser alcançados numa base 
anual.

Alteração 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano previsto no artigo 95.º, n.º 
1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando, caso necessário, a repartição 
por objetivos intermédios anuais.

Or. en

Justificação

Pretende-se deixar claro que determinadas metas podem não ser cumpridas anualmente, 
como no caso das intervenções plurianuais.

Alteração 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios.

Or. en



AM\1171755PT.docx 7/190 PE631.988v01-00

PT

Justificação

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding.  Setting annual milestones could be a way back, not 
a simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Alteração 4405
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a), 
indicando a repartição por objetivos 
intermédios anuais.

1. O plano-alvo previsto no artigo 
95.º, n.º 1, alínea e), consiste num quadro 
recapitulativo que inclui as metas a que se 
refere o artigo 97.º, n.º 1, alínea a) e os
objetivos intermédios bianuais.

Or. en

Alteração 4406
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma repartição das dotações dos 
Estados-Membros para os tipos de 
intervenções sob a forma de pagamentos 
diretos após as transferências 
especificadas nas alíneas b) e c), com base 
nas dotações financeiras indicativas por 
tipo de intervenções e por intervenção, 
especificando as realizações previstas, o 
montante unitário médio ou o montante 

Suprimido
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unitário uniforme e a variação máxima a 
que se refere o artigo 89.º. Se for caso 
disso, a repartição deve incluir o 
montante da reserva de direitos ao 
pagamento.

Deve ser especificado o produto estimado 
total da redução dos pagamentos.

Tendo em conta a utilização do produto 
da redução dos pagamentos a que se 
referem os artigos 15.º e 81.º, n.º 3, estas 
dotações financeiras indicativas, as 
realizações previstas conexas e os 
montantes unitários médios 
correspondentes ou os montantes 
unitários uniformes devem ser 
estabelecidos antes da redução de 
pagamentos;

Or. en

Justificação

De acordo com esta lógica, o efeito da redução dos pagamentos não deixaria os pagamentos 
efetuados, pelo que as realizações previstas não se concretizariam e os indicadores e as 
metas ficariam aquém do esperado, contrariando assim a orientação para os resultados do 
novo modelo de prestação.

Alteração 4407
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma repartição das dotações dos Estados-
Membros para os tipos de intervenções sob 
a forma de pagamentos diretos após as 
transferências especificadas nas alíneas b) 
e c), com base nas dotações financeiras 
indicativas por tipo de intervenções e por 
intervenção, especificando as realizações 
previstas, o montante unitário médio ou o 
montante unitário uniforme e a variação 
máxima a que se refere o artigo 89.º. Se 
for caso disso, a repartição deve incluir o 

Uma repartição das dotações dos Estados-
Membros para os tipos de intervenções sob 
a forma de pagamentos diretos após as 
transferências especificadas nas alíneas b) 
e c), com base nas dotações financeiras 
indicativas por tipo de intervenções e por 
intervenção. Se for caso disso, a repartição 
deve incluir o montante da reserva de 
direitos ao pagamento.
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montante da reserva de direitos ao 
pagamento.

Or. it

Alteração 4408
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a utilização do produto da 
redução dos pagamentos a que se referem 
os artigos 15.º e 81.º, n.º 3, estas dotações 
financeiras indicativas, as realizações 
previstas conexas e os montantes 
unitários médios correspondentes ou os 
montantes unitários uniformes devem ser 
estabelecidos antes da redução de 
pagamentos;

Tendo em conta a utilização do produto da 
redução dos pagamentos a que se referem 
os artigos 15.º e 81.º, n.º 3, estas dotações 
financeiras indicativas devem ser 
estabelecidas antes da redução de 
pagamentos;

Or. it

Alteração 4409
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A repartição das dotações para os 
tipos de intervenções setoriais previstos no 
título III, capítulo III, secção 7, por 
intervenção, com indicação das realizações 
previstas e do montante unitário médio;

(Não se aplica a versão 
portuguesa.)

Or. it

Alteração 4410
Paolo De Castro
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Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma repartição das dotações dos 
Estados-Membros para o desenvolvimento 
rural após as transferências de e para os 
pagamentos diretos, conforme especificado 
na alínea a), por tipo de intervenções e por 
intervenção, incluindo os totais para todo o 
período, indicando também a taxa de 
contribuição do FEADER aplicável, 
discriminadas por intervenção e por região, 
conforme aplicável. Em caso de 
transferência de fundos dos pagamentos 
diretos, devem ser especificadas as 
intervenções ou a parte das intervenções 
financiadas pela transferência. Este quadro 
deve também especificar as realizações 
previstas por intervenção e os montantes 
unitários médios ou uniformes, bem 
como, quando aplicável, uma repartição 
dos montantes previstos para subvenções e 
dos montantes previstos para instrumentos 
financeiros. Devem igualmente ser 
especificados os montantes para assistência 
técnica;

f) Uma repartição das dotações dos 
Estados-Membros para o desenvolvimento 
rural após as transferências de e para os 
pagamentos diretos, conforme especificado 
na alínea a), por tipo de intervenções e por 
intervenção, incluindo os totais para todo o 
período, indicando também a taxa de 
contribuição do FEADER aplicável, 
discriminadas por intervenção e por região, 
conforme aplicável. Em caso de 
transferência de fundos dos pagamentos 
diretos, devem ser especificadas as 
intervenções ou a parte das intervenções 
financiadas pela transferência. Este quadro 
deve também especificar, quando 
aplicável, uma repartição dos montantes 
previstos para subvenções e dos montantes 
previstos para instrumentos financeiros. 
Devem igualmente ser especificados os 
montantes para assistência técnica;

Or. it

Alteração 4411
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os elementos a que se refere o presente 
número são estabelecidos numa base anual.

Os elementos a que se refere o presente 
número são estabelecidos numa base anual. 
No caso de planos estratégicos da PAC 
que contenham elementos regionais nos 
termos do artigo 93.º do presente 
regulamento, os dados financeiros podem 
ser comunicados total ou parcialmente em 
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termos regionais através de quadros 
regionais.

Or. de

Alteração 4412
Nikos Androulakis

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os elementos a que se refere o presente 
número são estabelecidos numa base anual.

Os elementos a que se refere o presente 
número são estabelecidos numa base anual 
ou, se for caso disso, plurianual.

Or. en

Alteração 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 100-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100-A.

Programas de intervenção regional

Cada programa de intervenção regional 
deve conter, pelo menos, as seguintes 
secções:

a) Uma síntese da análise SWOT;

b) Uma síntese da avaliação das 
necessidades;

c) Uma estratégia de intervenção;

d) Uma descrição operacional das 
intervenções geridas e executadas a nível 
regional, em linha com o plano 
estratégico nacional, como previsto no 
artigo 99.º. Concretamente, cada 
intervenção especificada na estratégia 
prevista no artigo 95.º-A, alínea d), deve 
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incluir os elementos seguintes:

i) descrição da intervenção,

ii) condições de elegibilidade,

iii) taxa de apoio,

iv) cálculo do montante unitário do apoio,

v) plano financeiro

vi) indicadores de desempenho,

vii) metas,

viii) explicação da forma como as metas 
serão alcançadas,

e) plano financeiro plurianual,

f) descrição do sistema de governação e de 
coordenação;

Or. es

Justificação

A presente alteração introduz e descreve o conteúdo dos programas de intervenção regional. 
O papel das regiões europeias na conceção, gestão e execução da PAC deve ser mantido e 
reforçado, podendo assim as decisões políticas adaptar-se às características territoriais e 
setoriais específicas.

Alteração 4414
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 101-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-A

Impacto socioeconómico no emprego 
local

Uma avaliação do impacto 
socioeconómico estimado do plano 
estratégico deve ter em conta os empregos 
que podem ser criados nas zonas rurais. 
Uma avaliação pormenorizada e 
abrangente deve incluir:

a) O número de empregos permanentes 
mantidos e criados diretamente em 
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relação à produção;

b) O número e duração dos empregos 
sazonais mantidos e criados em relação à 
produção;

c) Uma estimativa dos empregos criados 
nos setores secundário e terciário;

d) Os métodos de controlo e verificações 
no local.

Or. en

Alteração 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A descrição dos elementos que garantem a 
modernização da PAC previstos no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea g), deve destacar os 
elementos do plano estratégico da PAC que 
apoiam a modernização do setor da 
agricultura e da PAC e incluir, em especial:

A descrição dos elementos que garantem a 
modernização da PAC previstos no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea g), deve destacar os 
elementos do plano estratégico da PAC que 
apoiam a modernização do setor da 
agricultura e da PAC para enfrentar novos 
desafios, nomeadamente a transição para 
a sustentabilidade, e incluir, em especial:

Or. en

Alteração 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A descrição dos elementos que garantem a 
modernização da PAC previstos no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea g), deve destacar os 
elementos do plano estratégico da PAC que 
apoiam a modernização do setor da 

A descrição dos elementos que garantem a 
transição para sistemas de produção mais 
sustentáveis da PAC previstos no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea g), deve destacar os 
elementos do plano estratégico da PAC que 
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agricultura e da PAC e incluir, em especial: apoiam a modernização do setor da 
agricultura e da PAC e incluir, em especial:

Or. fr

Alteração 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A descrição dos elementos que garantem a 
modernização da PAC previstos no 
artigo 95.º, n.º 1, alínea g), deve destacar 
os elementos do plano estratégico da PAC 
que apoiam a modernização do setor da 
agricultura e da PAC e incluir, em especial:

A descrição dos elementos que garantem a 
transição agroecológica da PAC deve 
destacar os elementos do plano estratégico 
da PAC que apoiam a transição 
agroecológica do setor da agricultura e da 
PAC e incluir, em especial:

Or. es

Alteração 4418
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
promoção e partilha de conhecimentos, à
inovação e digitalização e aos incentivos à 
adoção de medidas para o efeito, conforme 
previsto no artigo 5.º, segundo parágrafo, 
nomeadamente através do seguinte:

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
integração dos géneros, da modernização 
do setor mediante a promoção e partilha de 
conhecimentos, da inovação e digitalização 
na agricultura e nas zonas rurais, e os
incentivos à adoção de medidas para o 
efeito, em especial no quadro do AKIS
conforme previsto no artigo 5.º, segundo 
parágrafo, nomeadamente através do 
seguinte:

Or. en
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Alteração 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
promoção e partilha de conhecimentos, à 
inovação e digitalização e aos incentivos à 
adoção de medidas para o efeito, conforme 
previsto no artigo 5.º, segundo parágrafo, 
nomeadamente através do seguinte:

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo ligado à promoção e partilha de 
conhecimentos, à inovação e digitalização, 
na medida em que conduza à 
concretização dos ODS e das metas do 
Acordo de Paris sobre o clima, e aos 
incentivos à adoção de medidas para o 
efeito, conforme previsto no artigo 5.º, 
segundo parágrafo, nomeadamente através 
do seguinte:

Or. en

Alteração 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
promoção e partilha de conhecimentos, à 
inovação e digitalização e aos incentivos à 
adoção de medidas para o efeito, conforme 
previsto no artigo 5.º, segundo parágrafo, 
nomeadamente através do seguinte:

(a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
promoção e partilha de conhecimentos, à 
inovação técnica e social e aos 
conhecimentos técnicos no domínio da 
agricultura e aos incentivos à adoção de 
medidas para o efeito, conforme previsto 
no artigo 5.º, segundo parágrafo, 
nomeadamente através do seguinte:

Or. es



PE631.988v01-00 16/190 AM\1171755PT.docx

PT

Alteração 4421
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
promoção e partilha de conhecimentos, à 
inovação e digitalização e aos incentivos à
adoção de medidas para o efeito, conforme 
previsto no artigo 5.º, segundo parágrafo, 
nomeadamente através do seguinte:

a) Uma síntese do modo como o plano 
estratégico da PAC contribuirá para o 
objetivo geral transversal ligado à 
promoção e partilha de conhecimentos, à 
inovação e digitalização e aos incentivos e 
promoção da adoção de medidas para o 
efeito, conforme previsto no artigo 5.º, 
segundo parágrafo, nomeadamente através 
do seguinte:

Or. en

Alteração 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Uma garantia sistemática de como 
das medidas adotadas não resultará uma 
maior dependência dos agricultores mas 
sim a sua maior autonomia;

Or. en

Alteração 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração
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(ii-A) Coerência com a realização dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável e 
os acordos internacionais sobre o clima;

Or. en

Justificação

A modernização não é um fim em si mesma: o objetivo global, como se afirma 
reiteradamente na comunicação da Comissão sobre a reforma da PAC, é uma mudança de 
paradigma para alcançar a sustentabilidade, respondendo aos novos desafios, etc.

Alteração 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição da estratégia de 
desenvolvimento das tecnologias digitais 
no setor da agricultura e nas zonas rurais e 
de utilização dessas tecnologias para 
aumentar a eficácia e a eficiência das 
intervenções no quadro do plano 
estratégico da PAC.

b) Uma descrição da estratégia de 
desenvolvimento das tecnologias digitais 
apropriadas no setor da agricultura e nas 
zonas rurais, dando a devida atenção à 
sustentabilidade, à escala, à necessidade e 
à autonomia dos agricultores, tendo em 
vista a utilização dessas tecnologias para 
aumentar a eficácia e a eficiência das 
intervenções no quadro do plano 
estratégico da PAC.

Or. en

Alteração 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma descrição da estratégia de 
desenvolvimento das tecnologias digitais 
no setor da agricultura e nas zonas rurais e 
de utilização dessas tecnologias para 

(b) Uma descrição da estratégia de 
desenvolvimento das tecnologias digitais 
no setor da agricultura e nas zonas rurais e 
das condições de utilização dessas 
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aumentar a eficácia e a eficiência das 
intervenções no quadro do plano 
estratégico da PAC.

tecnologias para aumentar a eficácia e a 
eficiência das intervenções no quadro do 
plano estratégico da PAC.

Or. es

Alteração 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta de regulamento
Artigo 102 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição da estratégia de 
desenvolvimento das tecnologias digitais 
no setor da agricultura e nas zonas rurais e 
de utilização dessas tecnologias para 
aumentar a eficácia e a eficiência das 
intervenções no quadro do plano 
estratégico da PAC.

b) Estratégias de desenvolvimento das
tecnologias digitais no setor da agricultura 
e nas zonas rurais, de «aldeias 
inteligentes», e de utilização dessas 
tecnologias para aumentar a eficácia e a 
eficiência das intervenções no quadro do 
plano estratégico da PAC.

Or. en

Alteração 4427
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A análise SWOT deve basear-se na 
situação registada na zona abrangida pelo 
plano estratégico da PAC e incluir, para 
cada objetivo específico definido no 
artigo 6.º, n.º 1, uma descrição exaustiva da 
situação vigente na zona abrangida pelo 
referido plano, baseada em indicadores de 
contexto comuns e noutras informações 
quantitativas e qualitativas atualizadas, 
nomeadamente estudos, relatórios de 
avaliação anteriores, análises setoriais e 
ensinamentos colhidos de experiências 
anteriores.

A análise SWOT deve basear-se na 
situação registada na zona abrangida pelo 
plano estratégico da PAC e incluir, para 
cada objetivo específico definido no 
artigo 6.º, n.º 1, e para o contributo da 
agricultura biológica definido na secção 
3-A, uma descrição exaustiva da situação 
vigente na zona abrangida pelo referido 
plano, baseada em indicadores de contexto 
comuns e noutras informações 
quantitativas e qualitativas atualizadas, 
nomeadamente estudos, relatórios de 
avaliação anteriores, análises setoriais e 
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ensinamentos colhidos de experiências 
anteriores.

Or. en

Alteração 4428
Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A análise SWOT deve basear-se na 
situação registada na zona abrangida pelo 
plano estratégico da PAC e incluir, para 
cada objetivo específico definido no 
artigo 6.º, n.º 1, uma descrição exaustiva da 
situação vigente na zona abrangida pelo 
referido plano, baseada em indicadores de 
contexto comuns e noutras informações 
quantitativas e qualitativas atualizadas, 
nomeadamente estudos, relatórios de 
avaliação anteriores, análises setoriais e 
ensinamentos colhidos de experiências 
anteriores.

A análise SWOT deve basear-se na 
situação registada na zona abrangida pelo 
plano estratégico da PAC e incluir, para 
cada objetivo específico definido no 
artigo 6.º, n.º 1, e para o contributo da 
agricultura biológica definido no artigo 
13.º-A, uma descrição exaustiva da 
situação vigente na zona abrangida pelo 
referido plano, baseada em indicadores de 
contexto comuns e noutras informações 
quantitativas e qualitativas atualizadas, 
nomeadamente estudos, relatórios de 
avaliação anteriores, análises setoriais e 
ensinamentos colhidos de experiências 
anteriores.

Or. en

Alteração 4429
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além disso, essa descrição deve destacar, 
nomeadamente, em relação a cada um dos 
objetivos gerais e específicos definidos nos 
artigos 5.º e 6.º, n.º 1:

Além disso, essa descrição deve destacar, 
nomeadamente, em relação a cada um dos 
objetivos gerais e específicos definidos nos 
artigos 5.º e 6.º, n.º 1, e para o contributo 
da agricultura biológica definido na 
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secção 3-A:

Or. en

Alteração 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) As informações qualitativas e 
quantitativas essenciais sobre o estado dos 
indicadores de impacto relativamente a 
2019 no anexo I.

Or. en

Alteração 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que se refere aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), a análise SWOT deve incidir nos 
planos nacionais emanados dos 
instrumentos legislativos enumerados no 
anexo XI.

No que se refere aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), a análise SWOT deve incidir nos 
planos nacionais emanados dos 
instrumentos legislativos enumerados no 
anexo XI. Deve, bem assim, avaliar o 
estado atual e as necessidades das 
superfícies agrícolas de elevado valor 
natural.

Or. es

Justificação

Consultar a justificação da alteração referente ao artigo 97.º, n.º 2.
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Alteração 4432
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que se refere ao objetivo específico 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea i), a 
análise SWOT deve incidir nos 
instrumentos legislativos enumerados no 
anexo XI-A.

Or. en

Justificação

O anexo refere-se à segurança dos alimentos e ao bem-estar dos animais.

Alteração 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

No tocante ao objetivo específico que 
consiste em atrair os jovens agricultores 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea g), a 
análise SWOT deve incluir uma breve 
análise do acesso às terras, da mobilidade e 
reestruturação fundiárias, do acesso ao 
crédito e ao financiamento e do acesso ao 
conhecimento e ao aconselhamento.

No tocante ao objetivo específico que 
consiste em atrair os jovens agricultores 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea g), a 
análise SWOT deve incluir uma breve 
análise do acesso às terras, da mobilidade e 
reestruturação fundiárias, do acesso ao 
crédito e ao financiamento e do acesso ao 
conhecimento e ao aconselhamento, e da 
capacidade para fazer face aos riscos.

Or. en

Justificação

Dado que os jovens agricultores são mais sensíveis aos riscos, sejam eles económicos, 
ambientais ou sanitários, é interessante compreender se beneficiam das melhores condições 
para fazer face a esses riscos.
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Alteração 4434
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

No tocante ao objetivo específico que 
consiste em atrair os jovens agricultores 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea g), a 
análise SWOT deve incluir uma breve 
análise do acesso às terras, da mobilidade e 
reestruturação fundiárias, do acesso ao 
crédito e ao financiamento e do acesso ao 
conhecimento e ao aconselhamento.

No tocante ao objetivo específico que 
consiste em atrair os jovens agricultores 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea g), a 
análise SWOT deve incluir uma breve 
análise do acesso às terras, da mobilidade e 
restrição fundiárias, do acesso ao crédito e 
ao financiamento, do acesso ao 
conhecimento e ao aconselhamento, e da 
capacidade para fazer face aos riscos.

Or. en

Justificação

Dado que os jovens agricultores são mais sensíveis aos riscos, sejam eles económicos, 
ambientais ou sanitários, é interessante compreender se beneficiam das melhores condições 
para fazer face a esses riscos.

Alteração 4435
Maria Gabriela Zoană

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que se refere aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, a análise 
SWOT deve ser desenvolvida de modo a 
ter em conta as questões de género sempre 
que necessário.

Or. en

Alteração 4436
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
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Artigo 103 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O anexo III do plano estratégico 
da PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea c), deve incluir os resultados da 
consulta dos parceiros e uma breve 
descrição da forma como foi realizada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este número é supérfluo. Todas as partes interessadas relevantes seriam elencadas em todos 
os Estados-Membros em conformidade com as respetivas regras democráticas antes da 
conclusão dos planos estratégicos da PAC.

Alteração 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O anexo III do plano estratégico da 
PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea c), deve incluir os resultados da 
consulta dos parceiros e uma breve 
descrição da forma como foi realizada.

3. O anexo III do plano estratégico da 
PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea c), deve incluir uma descrição 
completa dos procedimentos e calendário 
utilizados para a consulta dos parceiros, 
dos critérios utilizados para a seleção dos 
parceiros e da sua pertinência em termos 
dos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º. Deve ainda descrever os 
resultados da consulta, incluindo um 
resumo das observações dos parceiros 
sobre o projeto de plano estratégico da 
PAC e da forma como estas foram tidas 
em consideração na versão final 
apresentada à Comissão.

Or. en
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Justificação

Os parceiros têm de ser envolvidos na decisão conjunta sobre os calendários e os 
procedimentos para a preparação dos planos estratégicos da PAC, dado tratar-se de um 
processo crucial para permitir que os grupos da sociedade civil contribuam eficazmente para 
o mesmo. Importa igualmente fornecer informações sobre as posições dos diferentes 
parceiros e a forma como estas foram tidas em consideração na versão final do plano 
estratégico. Regras semelhantes encontram-se presentemente definidas com algum pormenor 
no Regulamento Delegado n.º 240/2014 da Comissão, mas não foram incluídas no presente 
regulamento, que precisa de ser reforçado.

Alteração 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O anexo III do plano estratégico da 
PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea c), deve incluir os resultados da 
consulta dos parceiros e uma breve 
descrição da forma como foi realizada.

3. O anexo III do plano estratégico da 
PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea c), deve incluir os resultados da 
consulta dos parceiros e uma breve 
descrição da forma como foi realizada. 
Deve ainda incluir a documentação das 
observações apresentadas pelos parceiros 
e se e de que forma essas observações 
foram tidas em conta pela autoridade de 
gestão, assim como a sua justificação das 
mesmas.

Or. en

Alteração 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma breve descrição do
financiamento nacional adicional 
concedido no âmbito do plano estratégico 
da PAC, incluindo os montantes por 

(a) O financiamento FEADER, o 
cofinanciamento nacional e, se for caso 
disso, o financiamento nacional adicional 
das intervenções que constituem auxílios 
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medida e a indicação da conformidade com 
os requisitos do presente regulamento;

estatais nos termos do artigo 131.º, n.º 4, e 
a indicação da conformidade com os 
requisitos do presente regulamento;

Or. es

Alteração 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O financiamento adicional 
concedido às intervenções no âmbito do 
artigo 42.º do TFUE e a indicação da 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento;

Or. es

Alteração 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A indicação de que o 
financiamento nacional adicional se 
inscreve no âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do TFUE e de que é objeto de 
uma avaliação no respeitante aos auxílios 
estatais.

Suprimido

Or. es

Alteração 4442
Matt Carthy

Proposta de regulamento
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Artigo 103 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O anexo VI do plano estratégico 
da PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea e), deve incluir o seguinte:

a) Uma análise dos rendimentos médios 
das zonas urbanas versus rendimentos 
médios das zonas rurais no Estado-
Membro;

b) Uma análise do valor dos fundos da 
PAC para os rendimentos e as condições 
sociais nas zonas rurais;

c) As ameaças de abandono rural para a 
situação socioeconómica das 
comunidades rurais.

Or. en

Alteração 4443
Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O anexo VI deve conter análises 
sobre o impacto social em relação aos 
empregos criados, com uma estimativa da 
dimensão do emprego das ações do plano 
estratégico da PAC e métodos para 
verificar as relações contratuais no setor.

Or. en

Alteração 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 5–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. O anexo VI do plano estratégico 
da PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea e-A), deve incluir os programas de 
intervenção regional estabelecidos no 
artigo 100.º-A.

Or. es

Alteração 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O anexo VI do plano estratégico 
da PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, 
alínea f), deve incluir os programas de 
intervenções regionais.

Or. en

Justificação

Alteração em sintonia com a alteração 16.

Alteração 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O anexo VI do plano estratégico 
da PAC, previsto no artigo 95.º, n.º 2, deve 
incluir os programas de intervenções 
regionais.

Or. en
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Alteração 4447
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Artigo 104.º Suprimido

Poderes delegados no que respeita ao 
conteúdo do plano estratégico da PAC

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao conteúdo do 
plano estratégico da PAC e dos seus 
anexos.

Or. fr

Justificação

Esta alteração tem por objetivo a supressão desta capacidade da Comissão para modificar o 
conteúdo dos planos. Trata-se de um elemento essencial do texto de base.

Alteração 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Artigo 104.º Suprimido

Poderes delegados no que respeita ao 
conteúdo do plano estratégico da PAC

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao conteúdo do 
plano estratégico da PAC e dos seus 
anexos.

Or. es
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Justificação

O conteúdo dos planos estratégicos deve ser o mais estável possível e ser fixado no ato de 
base.

Alteração 4449
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Artigo 104 Suprimido

Poderes delegados no que respeita ao 
conteúdo do plano estratégico da PAC

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao conteúdo do 
plano estratégico da PAC e dos seus 
anexos.

Or. en

Justificação

O conteúdo e anexos exigidos não devem ser alterados por meio de um ato delegado nem de 
um ato de execução. Fazem parte integrante do novo modelo de prestação.

Alteração 4450
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao conteúdo do 
plano estratégico da PAC e dos seus 
anexos.

Suprimido
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Or. en

Alteração 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao conteúdo do 
plano estratégico da PAC e dos seus 
anexos.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conteúdo dos planos estratégicos deve ser o mais estável possível ao longo do tempo. Não 
parece que haja necessidade de alterar quaisquer elementos do plano estratégico por meio de 
ato delegado.

Alteração 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao conteúdo do 
plano estratégico da PAC e dos seus 
anexos.

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao conteúdo do 
plano estratégico da PAC e dos seus 
anexos. Ao fazê-lo, a Comissão assegura-
se de que os anexos I a III, XI e XII só 
podem ser alterados mediante aditamento.

Or. en
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Justificação

Se a Comissão fosse autorizada a eliminar itens dos anexos, tal constituiria uma 
desconsideração por elementos acordados pelos co-legisladores no processo de co-decisão.

Alteração 4453
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 105 – título

Texto da Comissão Alteração

Poderes de execução no que respeita ao 
conteúdo do plano estratégico da PAC

Poderes de execução no que respeita à 
forma do plano estratégico da PAC

Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a restringir os poderes de execução da Comissão Europeia à forma 
do plano estratégico e não ao conteúdo, que deverá depender quer de um ato de base quer de 
ato delegado;

Alteração 4454
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabelecem regras para a 
apresentação, nos planos estratégicos da 
PAC, dos elementos descritos nos 
artigos 96.º a 103.º. Esses atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o procedimento de exame a que se refere o 
artigo 139.º, n.º 2.

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabelecem um formulário 
harmonizado e regras para a apresentação, 
nos planos estratégicos da PAC, dos 
elementos descritos nos artigos 96.º a 
103.º. Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 139.º, n.º 2.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração destina-se a restringir os poderes de execução da Comissão Europeia à forma 
do plano estratégico, nomeadamente um formulário, e não ao conteúdo, que deverá depender 
quer de um ato de base quer de ato delegado;

Alteração 4455
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 105-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-A

Modelo de plano estratégico da PAC

Após consulta com os Estados-Membros a 
nível de peritos, a Comissão elabora um 
modelo de plano estratégico da PAC que é 
anexado ao presente regulamento.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro apresenta o plano estratégico, o mais tardar, até 1 de janeiro de 2020. 
É provável que nessa altura os atos de execução não estejam prontos. Logo, seria útil incluir 
um modelo de plano estratégico sob a forma de anexo do presente regulamento.

Alteração 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Título V – Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO 
PLANO ESTRATÉGICO DA PAC

APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO 
PLANO ESTRATÉGICO DA PAC e DOS 
PROGRAMAS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL

Or. it
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Alteração 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – título

Texto da Comissão Alteração

APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO 
PLANO ESTRATÉGICO DA PAC

APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO 
PLANO ESTRATÉGICO DA PAC E DOS 
PROGRAMAS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL

Or. it

Alteração 4458
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º, o 
mais tardar até 1 de janeiro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar uma proposta de plano 
estratégico da PAC com as informações 
previstas no artigo 95.º no prazo de três 
anos a contar da adoção do quadro 
jurídico para a elaboração dos planos 
estratégicos nacionais da PAC.

Or. hr

Alteração 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º, o 

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º, no dia 
1 de janeiro do ano n+1 a contar da 
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mais tardar até 1 de janeiro de 2020. adoção do presente regulamento.

Or. es

Justificação

A data de apresentação do plano estratégico deve ser adaptada ao ritmo de tramitação 
parlamentar e de adoção desta reforma.

Alteração 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º, o 
mais tardar até 1 de janeiro de 2020.

1. Os Estados-Membros e as Regiões 
Ultraperiféricas devem apresentar à 
Comissão uma proposta de plano 
estratégico da PAC com as informações 
previstas no artigo 95.º, o mais tardar até 1 
de janeiro de 2020.

Or. pt

Alteração 4461
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º, o 
mais tardar até 1 de janeiro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º.

Or. en
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Justificação

Não é recomendável fixar uma data exata para o prazo da apresentação dos planos 
estratégicos da PAC. Como ainda não conhecemos o calendário, temos de omitir este ponto 
nesta fase.

Alteração 4462
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º, o 
mais tardar até 1 de janeiro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma proposta de 
plano estratégico da PAC com as 
informações previstas no artigo 95.º, o 
mais tardar até 1 de janeiro de 2022.

Or. en

Alteração 4463
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de o Estado-Membro 
prever a apresentação de algumas 
intervenções no âmbito do 
desenvolvimento rural geridas a nível 
regional, estas devem ser apresentadas à 
Comissão no prazo de três meses a contar 
da apresentação do plano estratégico 
nacional. De toda a forma, o Plano 
Estratégico Nacional contém um conjunto 
básico de medidas para o desenvolvimento 
rural que substituem a gestão regional no 
caso de as autoridades regionais não 
preverem a apresentação dessas 
intervenções regionais de 
desenvolvimento rural dentro dos prazos 
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previstos.

Or. it

Alteração 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições 
adotadas em execução do mesmo e do 
Regulamento Horizontal, o seu contributo 
efetivo para os objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, o seu 
impacto no bom funcionamento do 
mercado interno e em termos de distorção 
da concorrência e o nível de encargos 
administrativos para os beneficiários e a 
administração. A avaliação deve incidir, 
em particular, na adequação da estratégia 
definida no plano estratégico da PAC, nos 
objetivos específicos correspondentes, nas 
metas, nas intervenções e nos recursos 
orçamentais afetados para cumprir os 
objetivos específicos do plano estratégico 
da PAC por meio do conjunto de 
intervenções proposto e com base na 
análise SWOT e na avaliação ex ante.

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC, bem como as 
intervenções de desenvolvimento rural 
geridas a nível regional, incidindo na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

Or. en

Alteração 4465
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, 
nas intervenções e nos recursos 
orçamentais afetados para cumprir os 
objetivos específicos do plano estratégico 
da PAC por meio do conjunto de 
intervenções proposto e com base na 
análise SWOT e na avaliação ex ante.

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, e o seu contributo efetivo para 
os objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1. A avaliação deve incidir, em 
particular, no impacto da estratégia 
definida no plano estratégico da PAC 
sobre o bom funcionamento do mercado 
interno e a distorção da concorrência, e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração.

Or. fr

Justificação

A presente alteração tem como objetivo enquadrar de forma clara o campo da avaliação dos 
planos estratégicos pela Comissão Europeia. Tendo em conta o trabalho da relatora para 
restabelecer as regras comuns e mais prescritivas das intervenções da PAC, seria pertinente 
que a avaliação da Comissão se concentrasse na conformidade das intervenções com os 
requisitos básicos da União e os princípios gerais do direito, sem controlar a oportunidade 
das medidas.

Alteração 4466
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, nomeadamente os 
artigos 11.º e 208.º do TFUE, com o 
presente regulamento e com as disposições 
adotadas em execução do mesmo e do 
Regulamento Horizontal, o seu contributo 
efetivo para os objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, o seu impacto 
no bom funcionamento do mercado interno 
e em termos de distorção da concorrência, 
a conformidade com os objetivos 
nacionais a longo prazo já estabelecidos, 
definidos nos instrumentos legislativos 
referidos no anexo XI, ou deles 
decorrentes, e o nível de encargos 
administrativos para os beneficiários e a 
administração. A avaliação deve incidir, 
em particular, na adequação da estratégia 
definida no plano estratégico da PAC, nos 
objetivos específicos correspondentes, nas 
metas, nas intervenções e nos recursos 
orçamentais afetados para cumprir os 
objetivos específicos do plano estratégico 
da PAC por meio do conjunto de 
intervenções proposto e com base na 
análise SWOT e na avaliação ex ante.

Or. en

Alteração 4467
Jørn Dohrmann

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
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Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração, uma 
declaração escrita das organizações 
nacionais de agricultores, o conteúdo, a 
execução e a simplificação do plano. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

Or. en

Justificação

A perspetiva dos agricultores é fundamental quando se procede à conceção e avaliação do 
plano estratégico da PAC. Daí a necessidade de convidar as organizações nacionais de 
agricultores a apresentarem as suas observações sobre os planos estratégicos da PAC, e de a 
Comissão ter em consideração a perspetiva dos agricultores antes de aprovar o plano 
estratégico da PAC. Em especial a simplificação é uma agenda, em que a opinião dos 
agricultores é fundamental.

Alteração 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
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Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração, e de que 
forma foi incluído o contributo de 
autoridades competentes e outras partes 
interessadas, conforme previsto no artigo 
94.º. A avaliação deve incidir, em 
particular, na adequação da estratégia 
definida no plano estratégico da PAC, 
incluindo a qualidade dos dados 
utilizados, nos objetivos específicos 
correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

Or. en

Alteração 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC, incluindo, se 
for o caso, dos programas regionais de 
desenvolvimento rural, de acordo com a 
sua exaustividade, consistência e coerência 
com os princípios gerais do direito da 
União, com o presente regulamento e com 
as disposições adotadas em execução do 
mesmo e do Regulamento Horizontal, o 
seu contributo efetivo para os objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, o 
seu impacto no bom funcionamento do 
mercado interno e em termos de distorção 
da concorrência e o nível de encargos 
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avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

administrativos para os beneficiários e a 
administração. A avaliação deve incidir, 
em particular, na adequação da estratégia 
definida no plano estratégico da PAC, nos 
objetivos específicos correspondentes, nas 
metas, nas intervenções e nos recursos 
orçamentais afetados para cumprir os 
objetivos específicos do plano estratégico 
da PAC por meio do conjunto de 
intervenções proposto e com base na 
análise SWOT e na avaliação ex ante.

Or. it

Alteração 4470
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições 
adotadas em execução do mesmo e do 
Regulamento Horizontal, o seu contributo 
efetivo para os objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, o seu 
impacto no bom funcionamento do 
mercado interno e em termos de distorção 
da concorrência e o nível de encargos 
administrativos para os beneficiários e a 
administração. A avaliação deve incidir, 
em particular, na adequação da estratégia 
definida no plano estratégico da PAC, nos 
objetivos específicos correspondentes, nas 
metas, nas intervenções e nos recursos 
orçamentais afetados para cumprir os 
objetivos específicos do plano estratégico 
da PAC por meio do conjunto de 
intervenções proposto e com base na 
análise SWOT e na avaliação ex ante.

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC. A avaliação 
deve incidir, em particular, na adequação 
da estratégia definida no plano estratégico 
da PAC, nos objetivos específicos 
correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante. Durante a avaliação do 
plano estratégico da PAC, a Comissão 
assegura uma ampla cooperação de 
acordo com uma verdadeira lógica de 
parceria com o Estado-Membro em causa. 
Todas as questões técnicas que se 
levantem durante a avaliação têm de ser 
discutidas antes da emissão da avaliação.
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Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo 
com a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições 
adotadas em execução do mesmo e do 
Regulamento Horizontal, o seu contributo 
efetivo para os objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, o seu 
impacto no bom funcionamento do 
mercado interno e em termos de distorção 
da concorrência e o nível de encargos 
administrativos para os beneficiários e a 
administração. A avaliação deve incidir, 
em particular, na adequação da estratégia 
definida no plano estratégico da PAC, nos 
objetivos específicos correspondentes, nas 
metas, nas intervenções e nos recursos 
orçamentais afetados para cumprir os 
objetivos específicos do plano estratégico 
da PAC por meio do conjunto de 
intervenções proposto e com base na 
análise SWOT e na avaliação ex ante.

2. A avaliação da Comissão deve 
incidir na adequação da estratégia definida 
no plano estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.
A elaboração, a aprovação dos planos 
estratégicos da PAC e a sua 
implementação pelos Estados-Membros:
- devem ser transparentes e divulgadas às
partes interessadas do setor agrícola, a 
fim de garantir a sua participação no 
processo;
- não devem causar atrasos na execução 
das ajudas aos beneficiários, nem no 
pagamento atempado da ajuda.

Or. it
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Alteração 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT, nas 
metas da UE, nos compromissos em 
matéria de ODS, na avaliação ex ante e 
numa declaração das organizações dos 
agricultores sobre o desempenho e a 
simplificação do plano.

Or. en

Alteração 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão assegura também que 
a combinação das metas dos Estados-
Membros permite à União Europeia no 
seu conjunto cumprir os seus 
compromissos em matéria climática e as 
metas da UE definidas no artigo 6.º-A.

Or. en

Alteração 4474
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do plano 
estratégico da PAC.

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros e às Regiões no prazo 
de três meses a contar da data de 
apresentação do plano estratégico da PAC , 
nomeadamente sobre as intervenções no 
âmbito do desenvolvimento rural geridas 
a nível regional. O Estado-Membro e as 
Regiões devem prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

Or. it

Alteração 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
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apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do plano 
estratégico da PAC.

apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do plano 
estratégico da PAC, incluindo, se for caso 
disso, os programas regionais de 
desenvolvimento rural.

Or. it

Alteração 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do plano 
estratégico da PAC.

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros e, se for caso disso, à 
autoridade de gestão regional, no prazo de 
três meses a contar da data de apresentação 
do plano estratégico da PAC.

Or. en

Justificação

Clarificação do papel das regiões no processo de aprovação dos planos estratégicos da PAC, 
especialmente no caso das intervenções definidas e executadas a nível regional através dos 
programas de intervenções regionais.

Alteração 4477
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1– parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do plano 

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros e, onde apropriado, às 
autoridades de gestão regionais, no prazo 
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estratégico da PAC. de três meses a contar da data de 
apresentação do plano estratégico da PAC.

Or. pt

Alteração 4478
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do plano 
estratégico da PAC.

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros e, se for caso disso, às 
autoridades de gestão regionais, no prazo 
de três meses a contar da data de 
apresentação do plano estratégico da PAC.

Or. es

Alteração 4479
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações aos 
Estados-Membros no prazo de três meses a 
contar da data de apresentação do plano 
estratégico da PAC.

Em função dos resultados da avaliação 
prevista no n.º 2, a Comissão pode 
apresentar as suas observações políticas
aos Estados-Membros sobre as principais 
questões que subsistem, no prazo de três 
meses a contar da data de apresentação do 
plano estratégico da PAC.

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
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sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

A Comissão deve fornecer ao Estado-
Membro uma lista das informações 
específicas de que necessita para avaliar a 
aprovação do plano. O Estado-Membro 
deve prestar todas as informações 
adicionais necessárias solicitadas pela
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto. Caso a 
Comissão entenda que as informações 
prestadas pelo Estado-Membro são 
insuficientes, deve justificar a sua 
decisão.

Or. en

Justificação

O esquema que serve de base à avaliação da Comissão para aprovar os planos estratégicos 
da PAC («lista de verificação») deve ser disponibilizado aos Estados-Membros para facilitar 
o planeamento e a aprovação. O conteúdo da expressão «todas as informações adicionais 
necessárias» deve ser clarificado e a Comissão deve ter a responsabilidade de explicar aos 
Estados-Membros por que motivos entende que as informações fornecidas são insuficientes.

Alteração 4481
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
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Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

Comissão. Após um diálogo entre o 
Estado-Membro e a Comissão, podem ser 
propostas revisões, se for caso disso.

Or. en

Alteração 4482
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão relativamente às questões que 
subsistem e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto, no prazo de 
3 meses.

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

O Estado-Membro e, quando apropriado, 
as regiões devem prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.
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Or. en

Alteração 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

O Estado-Membro e, se aplicável, as 
regiões, devem prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

Or. es

Alteração 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve prestar todas as 
informações adicionais necessárias à 
Comissão e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa proposto.

O Estado-Membro e as Regiões devem
prestar todas as informações adicionais 
necessárias à Comissão e, se for caso disso, 
proceder à revisão do programa proposto.

Or. it

Alteração 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os anos, a partir de 2022, a 
Comissão deve fornecer ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
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síntese sobre os planos estratégicos 
nacionais da PAC aprovados e não 
aprovados, com as avaliações descritas de 
forma clara e as decisões fundamentadas. 
A Comissão deve ainda organizar 
anualmente uma reunião conjunta com o 
Parlamento Europeu a fim de discutirem 
os progressos na aprovação dos planos 
estratégicos.

Or. en

Alteração 4487
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias 
e a Comissão considere o plano 
compatível com os princípios gerais de 
direito da União, os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, as 
disposições adotadas em cumprimento do 
mesmo e do Regulamento (EU) [RH], a 
Comissão aprova o plano estratégico da 
PAC proposto.

Suprimido

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4488
Czesław Adam Siekierski
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano compatível 
com os princípios gerais de direito da 
União, os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, as disposições 
adotadas em cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (EU) [RH], a Comissão 
aprova o plano estratégico da PAC 
proposto.

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano compatível 
com os princípios gerais de direito da 
União, os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, as disposições 
adotadas em cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (EU) [RH], a Comissão 
aprova o plano estratégico da PAC 
proposto, sendo o Parlamento Europeu e 
o parlamento nacional em causa 
devidamente informados.

Or. pl

Alteração 4489
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano compatível 
com os princípios gerais de direito da 
União, os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, as disposições 
adotadas em cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (EU) [RH], a Comissão 
aprova o plano estratégico da PAC 
proposto.

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano compatível 
com os princípios gerais de direito da 
União, os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, as disposições 
adotadas em cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (EU) [RH], a Comissão 
aprova o plano estratégico da PAC 
proposto e eventuais intervenções no 
âmbito do desenvolvimento rural geridas 
a nível regional.

Or. it

Alteração 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano compatível 
com os princípios gerais de direito da 
União, os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, as disposições 
adotadas em cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (EU) [RH], a Comissão 
aprova o plano estratégico da PAC 
proposto.

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano compatível 
com os princípios gerais de direito da 
União, os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, as disposições 
adotadas em cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (EU) [RH], a Comissão 
aprova o plano estratégico da PAC 
proposto incluindo, se for o caso, os 
programas regionais de desenvolvimento 
rural.

Or. it

Alteração 4491
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias 
e a Comissão considere o plano
compatível com os princípios gerais de 
direito da União, os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, as 
disposições adotadas em cumprimento do 
mesmo e do Regulamento (EU) [RH], a 
Comissão aprova o plano estratégico da 
PAC proposto.

4. O Estado-Membro em causa 
submete oficialmente o seu plano 
estratégico da PAC à Comissão tendo em 
devida conta o resultado das suas 
negociações anteriores. O plano 
estratégico da PAC tem de ser compatível 
com os princípios gerais de direito da 
União, os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, as disposições 
adotadas em cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (EU) [RH]

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
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sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4492
Thomas Waitz

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. 4-A. Todos os planos estratégicos 
são abertos ao público durante o período 
de avaliação para apresentação de 
observações e propostas de alterações.

Or. en

Alteração 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Todos os planos estratégicos são 
abertos ao público durante o período de 
avaliação para apresentação de 
observações e propostas de alterações.

Or. en

Alteração 4494
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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A aprovação do plano estratégico da PAC 
deve ter lugar o mais tardar oito meses 
após a sua apresentação pelo Estado-
Membro em causa.

A aprovação do plano estratégico da PAC e 
de eventuais intervenções no âmbito de 
desenvolvimento rural geridas a nível 
regional deve ter lugar o mais tardar oito 
meses após a sua apresentação pelo 
Estado-Membro e pelas Regiões em causa.

Or. it

Alteração 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A aprovação do plano estratégico da PAC 
deve ter lugar o mais tardar oito meses 
após a sua apresentação pelo Estado-
Membro em causa.

A aprovação do plano estratégico da PAC, 
incluindo, se for caso disso, os programas 
regionais de desenvolvimento rural, deve 
ter lugar o mais tardar oito meses após a 
sua apresentação pelo Estado-Membro em 
causa.

Or. it

Alteração 4496
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A aprovação do plano estratégico da PAC 
deve ter lugar o mais tardar oito meses 
após a sua apresentação pelo Estado-
Membro em causa.

A entrada em vigor do plano estratégico da 
PAC deve ter lugar o mais tardar oito 
meses após a sua apresentação pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
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sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4497
Nikos Androulakis

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A aprovação do plano estratégico da PAC 
deve ter lugar o mais tardar oito meses 
após a sua apresentação pelo Estado-
Membro em causa.

A aprovação do plano estratégico da PAC 
deve ter lugar o mais tardar seis meses 
após a sua apresentação pelo Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 4498
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A aprovação não deve abranger as 
informações previstas no artigo 101.º, 
alínea c), e nos anexos I a IV do plano 
estratégico da PAC, previstos no 
artigo 95.º, n.º 2, alíneas a) a d).

Suprimido

Or. en

Alteração 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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A aprovação não deve abranger as 
informações previstas no artigo 101.º, 
alínea c), e nos anexos I a IV do plano 
estratégico da PAC, previstos no 
artigo 95.º, n.º 2, alíneas a) a d).

Suprimido

Or. en

Alteração 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A aprovação não deve abranger as 
informações previstas no artigo 101.º, 
alínea c), e nos anexos I a IV do plano 
estratégico da PAC, previstos no 
artigo 95.º, n.º 2, alíneas a) a d).

Suprimido

Or. en

Alteração 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A aprovação não deve abranger as 
informações previstas no artigo 101.º, 
alínea c), e nos anexos I a IV do plano 
estratégico da PAC, previstos no artigo 
95.º, n.º 2, alíneas a) a d).

A aprovação não deve abranger as 
informações previstas nos anexos I a IV do 
plano estratégico da PAC, previstos no 
artigo 95.º, n.º 2, alíneas a) a d).

Or. es

Alteração 4502
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes 
do plano estratégico da PAC em falta e 
estabelecer as metas indicativas e os 
planos financeiros previstos no artigo 
100.º para todo o plano estratégico, a fim 
de demonstrar a sua consistência e 
coerência globais. Os elementos em falta 
do plano estratégico da PAC devem ser 
submetidos à apreciação da Comissão 
quando da alteração do plano, em 
conformidade com o artigo 107.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta formulação não está em consonância com os princípios da boa gestão financeira, 
especialmente num modelo de prestação «baseado nos resultados».

Alteração 4503
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes 
do plano estratégico da PAC em falta e 
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de 

Os Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar 
separadamente as partes do plano 
estratégico da PAC não incluídas e 
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de fornecer 
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demonstrar a sua consistência e coerência
globais. Os elementos em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão quando da 
alteração do plano, em conformidade com 
o artigo 107.º.

indicações globais do plano.

Or. it

Alteração 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes
do plano estratégico da PAC em falta e 
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de 
demonstrar a sua consistência e coerência 
globais. Os elementos em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão quando da 
alteração do plano, em conformidade com 
o artigo 107.º.

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem igualmente
requerer à Comissão a aprovação parcial
de um plano estratégico da PAC que 
apenas diga respeito aos tipos de 
intervenções referidos no título III, 
capítulos II, III ou IV. Nesse caso, o 
Estado-Membro em causa deve indicar os 
tipos de intervenções do plano estratégico 
da PAC em falta e estabelecer as metas 
indicativas e os planos financeiros 
previstos no artigo 100.º para todo o plano 
estratégico, a fim de demonstrar a sua 
consistência e coerência globais. Os tipos 
de intervenções em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão quando da 
alteração do plano, em conformidade com 
o artigo 107.º.

Or. de

Alteração 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes 
do plano estratégico da PAC em falta e 
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de 
demonstrar a sua consistência e coerência 
globais. Os elementos em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão quando da 
alteração do plano, em conformidade com 
o artigo 107.º.

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes 
do plano estratégico da PAC em falta e 
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de 
demonstrar a sua consistência e coerência 
globais. Os elementos em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão quando da 
alteração do plano, em conformidade com 
o artigo 107.º. No entanto, o artigo 107.º, 
n.º 7, não é tão aplicável a essa alteração.

Or. it

Alteração 4506
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes 
do plano estratégico da PAC em falta e 
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de 
demonstrar a sua consistência e coerência 
globais. Os elementos em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão quando da 
alteração do plano, em conformidade com 
o artigo 107.º.

Um Estado-Membro pode apresentar o 
seu plano estratégico da PAC mesmo que 
não contenha todos os elementos 
necessários. Nesse caso, o Estado-Membro 
em causa deve indicar as partes do plano 
estratégico da PAC em falta e estabelecer 
as metas indicativas e os planos financeiros 
previstos no artigo 100.º para todo o plano 
estratégico, a fim de demonstrar a sua 
consistência e coerência globais. Os 
elementos em falta do plano estratégico da 
PAC devem ser submetidos à apreciação 
da Comissão quando da alteração do plano.
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Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes 
do plano estratégico da PAC em falta e
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de 
demonstrar a sua consistência e coerência 
globais. Os elementos em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão quando da 
alteração do plano, em conformidade com 
o artigo 107.º.

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem requerer à 
Comissão a aprovação de um plano 
estratégico da PAC que não contém todos 
os elementos. Nesse caso, o Estado-
Membro em causa deve indicar as partes 
do plano estratégico da PAC em falta e 
estabelecer as metas indicativas e os planos 
financeiros previstos no artigo 100.º para 
todo o plano estratégico, a fim de 
demonstrar a sua consistência e coerência 
globais. Os elementos em falta do plano 
estratégico da PAC devem ser submetidos 
à apreciação da Comissão em 
conformidade com o artigo 107.º, mas não 
são considerados como alteração anual do 
plano.

Or. es

Alteração 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, a 
Comissão pode aprovar parcialmente um 
plano estratégico da PAC, inclusive se o 
Estado-Membro tiver apresentado um 
plano completo. Nesses casos, a Comissão 
deve justificar plenamente os motivos da 
retenção da aprovação de determinadas 
secções e solicitar ao Estado-Membro que 
apresente elementos novos ou revistos 
como uma alteração do plano estratégico 
da PAC, em conformidade com o artigo 
107.º.

Or. en

Alteração 4509
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os planos estratégicos da PAC são 
aprovados pela Comissão por meio de 
uma decisão de execução adotada sem 
aplicação do procedimento de comitologia 
a que se refere o artigo 139.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4510
Paolo De Castro
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os planos estratégicos da PAC são 
aprovados pela Comissão por meio de uma 
decisão de execução adotada sem aplicação 
do procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º.

6. Os planos estratégicos da PAC e 
das eventuais intervenções no âmbito do 
desenvolvimento rural geridas a nível 
regional são aprovados pela Comissão por 
meio de uma decisão de execução adotada 
sem aplicação do procedimento de 
comitologia a que se refere o artigo 139.º.

Or. it

Alteração 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os planos estratégicos da PAC são 
aprovados pela Comissão por meio de uma 
decisão de execução adotada sem aplicação 
do procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º.

6. Os planos estratégicos da PAC, 
incluindo, se for caso disso, os programas 
regionais de desenvolvimento rural, são 
aprovados pela Comissão por meio de uma 
decisão de execução adotada sem aplicação 
do procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º.

Or. it

Alteração 4512
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os planos estratégicos da PAC só 
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão.

Suprimido
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Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4513
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os planos estratégicos da PAC só 
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão.

7. Os planos estratégicos da PAC e 
das eventuais intervenções no âmbito do 
desenvolvimento rural geridas a nível 
regional só produzem efeitos jurídicos 
após a sua aprovação pela Comissão.

Or. it

Alteração 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os planos estratégicos da PAC só
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão.

7. Os planos estratégicos da PAC 
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão, de forma 
retroativa a partir da data da sua 
apresentação.

Or. es

Alteração 4515
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os planos estratégicos da PAC só 
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão.

7. Os planos estratégicos da PAC, 
incluindo, se for o caso, os programas 
regionais de desenvolvimento rural, só 
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão.

Or. it

Alteração 4516
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os planos estratégicos da PAC só
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão.

7. Os planos estratégicos da PAC 
produzem efeitos jurídicos após a sua 
aprovação pela Comissão, de forma 
retroativa a partir da data da sua 
apresentação.

Or. hr

Alteração 4517
Sofia Ribeiro

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A aprovação dos planos 
estratégicos da PAC e a sua execução 
pelos Estados-Membros não devem 
causar quaisquer atrasos para os 
beneficiários no período das candidaturas 
a apoios nem no pagamento atempado dos 
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apoios no primeiro ano de execução.

Or. en

Alteração 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A aprovação dos planos 
estratégicos da PAC e a sua execução 
pelos Estados-Membros não devem 
causar quaisquer atrasos para os 
beneficiários no período das candidaturas 
a apoios nem no pagamento atempado dos 
apoios no primeiro ano de execução.

Or. en

Alteração 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A aprovação dos planos 
estratégicos pela Comissão Europeia e a 
sua execução pelos Estados-Membros não 
deve ocasionar atrasos na distribuição das 
ajudas aos beneficiários, especialmente 
no primeiro ano de execução.

Or. ro

Alteração 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
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Artigo 106 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No prazo de seis semanas após a 
aprovação do plano estratégico da PAC, a 
Comissão transmite-o ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, traduzido em 
todas as línguas oficiais da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 4521
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão deve zelar por que a 
aprovação e a execução dos planos 
estratégicos da PAC pelos Estados-
Membros não causem quaisquer atrasos 
nos pagamentos aos agricultores e a 
outros beneficiários.

Or. en

Alteração 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta de regulamento
Artigo 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-A

Pagamento atempado aos beneficiários

A aprovação do plano estratégico da PAC 
pela Comissão e a sua execução pelos 
Estados-Membros não deve causar 
quaisquer atrasos na distribuição do 
apoio aos beneficiários, especialmente no 
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seu primeiro ano de execução.

Or. en

Alteração 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC e, se 
for caso disso, a autoridade de gestão 
regional também pode apresentar à 
Comissão pedidos para alterar os 
programas de intervenções regionais.

Or. en

Justificação

Esta alteração permite às autoridades de gestão regionais alterar os programas de 
intervenções regionais.

Alteração 4524
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC; onde 
apropriado, as autoridades de gestão 
regionais poderão também submeter 
pedidos de alteração dos planos regionais.

Or. pt
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Alteração 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC, 
incluindo, se for o caso, os programas 
regionais de desenvolvimento rural.

Or. it

Alteração 4526
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros e as regiões
podem apresentar à Comissão pedidos de 
alteração dos seus planos estratégicos da 
PAC e dos programas operacionais 
regionais.

Or. it

Alteração 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de alteração 
dos seus planos estratégicos da PAC.

1. Os Estados-Membros e as Regiões 
Ultraperiféricas podem apresentar à 
Comissão pedidos de alteração dos seus 
planos estratégicos da PAC.
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Or. pt

Alteração 4528
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão pedidos de 
alteração dos seus planos estratégicos da 
PAC.

1. Os Estados-Membros podem 
alterar os seus planos estratégicos da PAC, 
apresentando oficialmente as alterações à 
Comissão.

Or. en

Alteração 4529
Maria Noichl

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão também pode sugerir 
que um Estado-Membro altere o seu 
plano estratégico da PAC, apresentando 
por escrito a respetiva justificação e em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo. O Estado-Membro em causa deve 
responder por escrito no prazo de três 
meses e, caso concorde com as sugestões 
da Comissão, deve apresentar um pedido 
de alteração do seu plano estratégico da 
PAC em conformidade com o presente 
artigo.

Or. en

Alteração 4530
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
apresentar pedidos de alterações com vista 
a tornar o seu plano mais ambicioso no 
que respeita à atenuação das alterações 
climáticas se assumirem novos 
compromissos a nível internacional ou da 
UE, se as metas da UE em matéria de 
clima forem modificadas ou se ficar 
comprovado por estudos científicos que as 
atuais tendências em matéria de emissões 
dos Estados-Membros não estão em 
sintonia com os seus compromissos.

Or. en

Alteração 4531
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de alteração dos planos 
estratégicos da PAC devem ser 
devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto esperado 
das alterações introduzidas nos planos no 
tocante à realização dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1. 
Devem ser acompanhados do plano 
alterado, incluindo os anexos atualizados, 
conforme adequado.

Suprimido

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
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que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de alteração dos planos 
estratégicos da PAC devem ser 
devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto esperado 
das alterações introduzidas nos planos no 
tocante à realização dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1. 
Devem ser acompanhados do plano 
alterado, incluindo os anexos atualizados, 
conforme adequado.

2. Os pedidos de alteração dos planos 
estratégicos da PAC, incluindo, se for o 
caso, os programas regionais de 
desenvolvimento rural, devem ser 
devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto esperado 
das alterações introduzidas nos planos no 
tocante à realização dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1. 
Devem ser acompanhados do plano 
alterado, incluindo os anexos atualizados, 
conforme adequado.

Or. it

Alteração 4533
Bas Belder

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de alteração dos planos 
estratégicos da PAC devem ser 
devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto esperado 
das alterações introduzidas nos planos no 
tocante à realização dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1. 
Devem ser acompanhados do plano 
alterado, incluindo os anexos atualizados, 
conforme adequado.

2. Os pedidos de alteração dos planos 
estratégicos da PAC devem, em especial, 
especificar o impacto esperado das 
alterações introduzidas nos planos no 
tocante à realização dos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1. 
Devem ser acompanhados do plano 
alterado, incluindo os anexos atualizados, 
conforme adequado.
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Or. en

Justificação

Dado que a nova PAC envolve uma mudança no modelo de prestação, os Estados-Membros 
devem ter efetivamente flexibilidade para alterar os seus planos no primeiro período (tendo 
em conta que já é imposto um limite à frequência das alterações, que só podem ser 
apresentadas uma vez por ano).

Alteração 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os pedidos de alterações devem ser 
abertos ao público e ser submetidos a um 
procedimento de avaliação semelhante ao 
previsto no artigo 106.º.

Or. en

Alteração 4535
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 107.º- n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a coerência das 
alterações com o presente regulamento e 
com as disposições adotadas em 
cumprimento do mesmo e do 
Regulamento (UE) .../... [RH], bem como 
a sua contribuição efetiva para os 
objetivos específicos.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Esta alteração destina-se a garantir o mesmo procedimento e os mesmos critérios entre os 
artigos 106.º e 107.º do regulamento e deve ser lida em conjugação com a nova redação do 
presente número.

Alteração 4536
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias 
e a Comissão considere o plano alterado 
compatível com os princípios gerais de 
direito da União, os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, as 
disposições adotadas em cumprimento do 
mesmo e do Regulamento (UE) .../... 
[RH], a Comissão aprova o pedido de 
alteração do plano estratégico da PAC.

Suprimido

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4537
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias 

4. A Comissão avalia e aprova o 
pedido de alteração do plano estratégico da 
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e a Comissão considere o plano alterado 
compatível com os princípios gerais de 
direito da União, os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, as 
disposições adotadas em cumprimento do 
mesmo e do Regulamento (UE) .../... 
[RH], a Comissão aprova o pedido de 
alteração do plano estratégico da PAC.

PAC nas mesmas condições que as 
previstas no artigo 106.º.

Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a garantir o mesmo procedimento e os mesmos critérios entre os 
artigos 106.º e 107.º do regulamento e deve ser lida em conjugação com a nova redação do 
presente número.

Alteração 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano alterado 
compatível com os princípios gerais de 
direito da União, os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, as 
disposições adotadas em cumprimento do 
mesmo e do Regulamento (UE) .../... [RH], 
a Comissão aprova o pedido de alteração 
do plano estratégico da PAC.

4. Sempre que tenham sido 
apresentadas as informações necessárias e 
a Comissão considere o plano alterado 
compatível com os princípios gerais de 
direito da União, os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, as 
disposições adotadas em cumprimento do 
mesmo e do Regulamento (UE) .../... [RH], 
a Comissão aprova o pedido de alteração 
do plano estratégico da PAC, incluindo, se 
for o caso, os programas regionais de 
desenvolvimento rural.

Or. it

Alteração 4539
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode apresentar 
observações no prazo de 30 dias úteis a 
contar da apresentação do pedido de 
alteração do plano estratégico da PAC. O 
Estado-Membro deve fornecer à 
Comissão todas as informações adicionais 
necessárias.

5. A Comissão pode apresentar 
observações no prazo de 30 dias úteis a 
contar da apresentação do pedido de 
alteração do plano estratégico da PAC. As 
questões técnicas têm de ser discutidas 
com os Estados-Membros em causa, 
numa lógica de cooperação genuína.
Apenas as questões políticas que 
subsistam podem ser incluídas para 
observações.

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode apresentar 
observações no prazo de 30 dias úteis a 
contar da apresentação do pedido de
alteração do plano estratégico da PAC. O 
Estado-Membro deve fornecer à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias.

5. A Comissão pode apresentar 
observações no prazo de 30 dias úteis a 
contar da apresentação do pedido de 
alteração do plano estratégico da PAC, 
incluindo, se for o caso, os programas 
regionais de desenvolvimento rural. O 
Estado-Membro deve fornecer à Comissão 
todas as informações adicionais 
necessárias.

Or. it

Alteração 4541



PE631.988v01-00 76/190 AM\1171755PT.docx

PT

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A aprovação do pedido de alteração 
do plano estratégico da PAC deve ter lugar 
o mais tardar três meses após a sua 
apresentação pelo Estado-Membro, desde 
que tenham sido devidamente tidas em 
conta as eventuais observações da 
Comissão.

6. A aprovação do pedido de alteração 
do plano estratégico da PAC, incluindo, se 
for o caso, os programas regionais de 
desenvolvimento rural, deve ter lugar o 
mais tardar três meses após a sua 
apresentação pelo Estado-Membro, desde 
que tenham sido devidamente tidas em 
conta as eventuais observações da 
Comissão.

Or. it

Alteração 4542
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A aprovação do pedido de 
alteração do plano estratégico da PAC deve 
ter lugar o mais tardar três meses após a 
sua apresentação pelo Estado-Membro, 
desde que tenham sido devidamente tidas 
em conta as eventuais observações da 
Comissão.

6. A entrada em vigor de uma
alteração do plano estratégico da PAC deve 
ter lugar o mais tardar três meses após a 
sua apresentação pelo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.
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Alteração 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 
máximo uma vez por ano civil.

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC, 
incluindo, se for o caso, os programas 
regionais de desenvolvimento rural, 
poderão, mediante pedido, ser alterados, 
no máximo uma vez por ano civil.

Or. it

Alteração 4544
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 
máximo uma vez por ano civil.

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 
máximo três vezes por ano civil.

Or. en

Alteração 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 
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máximo uma vez por ano civil. máximo três vezes por ano civil.

Or. pl

Alteração 4546
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com 
o artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 
máximo uma vez por ano civil.

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar no presente Regulamento, o 
plano estratégico da PAC poderá ser 
alterado, no máximo uma vez por ano civil.

Or. en

Justificação

As questões políticas importantes, principalmente as relacionadas com a elaboração e 
aprovação dos planos estratégicos da PAC, não podem ser delegadas dos co-legisladores da 
UE para a Comissão.

Alteração 4547
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 
máximo uma vez por ano civil.

7. Sob reserva de eventuais exceções a 
determinar pela Comissão de acordo com o 
artigo 109.º, o plano estratégico da PAC 
poderá, mediante pedido, ser alterado, no 
máximo duas vezes por ano civil.

Or. pl

Alteração 4548
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Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As alterações dos planos 
estratégicos da PAC são aprovadas pela 
Comissão por meio de uma decisão de 
execução adotada sem aplicação do 
procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4549
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As alterações dos planos 
estratégicos da PAC são aprovadas pela 
Comissão por meio de uma decisão de 
execução adotada sem aplicação do 
procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º.

8. As alterações dos planos 
estratégicos da PAC são aprovadas pela 
Comissão por meio de uma decisão de 
execução adotada sem aplicação do 
procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º, sendo o Parlamento 
Europeu e o parlamento nacional em 
causa devidamente informados.

Or. pl

Alteração 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As alterações dos planos 
estratégicos da PAC são aprovadas pela 
Comissão por meio de uma decisão de 
execução adotada sem aplicação do 
procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º.

8. As alterações dos planos 
estratégicos da PAC, incluindo, se for caso 
disso, os programas regionais de 
desenvolvimento rural, são aprovadas pela 
Comissão por meio de uma decisão de 
execução adotada sem aplicação do 
procedimento de comitologia a que se 
refere o artigo 139.º.

Or. it

Alteração 4551
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Sem prejuízo do disposto no artigo 
80.º, as alterações dos planos estratégicos 
da PAC só produzem efeitos jurídicos 
após a sua aprovação pela Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

9-A. No prazo de seis semanas após a 
aprovação das alterações do plano 
estratégico da PAC, a Comissão 
transmite-o ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, traduzido em todas as línguas 
oficiais da União Europeia.

Or. en

Alteração 4553
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. As correções de natureza 
puramente material ou redatorial ou de 
erros manifestos, que não afetam a 
execução das políticas e das medidas de 
intervenção, não se consideram pedidos de 
alteração. Os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre essas correções.

10. As correções de natureza 
puramente material ou redatorial ou de 
erros manifestos, que não afetam a 
execução das políticas e das medidas de 
intervenção, não se consideram alterações. 
Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre essas correções.

Or. en

Alteração 4554
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 107.º- n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O mais tardar, seis meses após a 
aprovação de todos os planos estratégicos 
da PAC, a Comissão Europeia deverá 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório comparativo dos 
diferentes planos estratégicos dos
Estados-Membros, em particular, das 
opções de intervenções e dos montantes 
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financeiros utilizados para a realização 
dos objetivos da União.

Or. fr

Justificação

Esta alteração tem como objetivo introduzir um controlo parlamentar no processo de 
avaliação e aprovação dos planos estratégicos pela Comissão Europeia através da 
apresentação, nos seis meses seguintes à aprovação do último plano estratégico, de um 
relatório comparativo dos diferentes planos estratégicos dos Estados-Membros, em 
particular, das opções de intervenções e dos montantes financeiros utilizados para a 
realização dos objetivos da União

Alteração 4555
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 108

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108 Suprimido

Cálculo dos prazos para adoção de 
medidas pela Comissão

Para efeitos do presente capítulo, caso 
seja estabelecido um prazo para adoção 
de medidas pela Comissão, esse prazo 
começa a correr quando tiverem sido 
apresentadas todas as informações de 
acordo com os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento e as disposições 
adotadas em seu cumprimento.

Esse prazo não inclui o período 
compreendido entre a data que se segue à 
data em que a Comissão envia ao Estado-
Membro as suas observações ou um 
pedido de documentos revistos e termina 
na data em que o Estado-Membro 
responde ao pedido da Comissão.

Or. en
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Justificação

O elemento mais controverso da proposta de plano estratégico da PAC é o ato de aprovação 
mal concebido pela Comissão. O presente regulamento tem de incluir regras pormenorizadas 
sobre essa aprovação de modo a definir claramente os limites das competências da Comissão 
no que toca à imposição de obrigações aos Estados-Membros relativamente aos elementos 
que devem ou não incluir no plano. É necessário evitar uma situação em que a Comissão 
possa chantagear os Estados-Membros relativamente ao conteúdo dos planos estratégicos.

Alteração 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Esse prazo não inclui o período 
compreendido entre a data que se segue à 
data em que a Comissão envia ao Estado-
Membro as suas observações ou um 
pedido de documentos revistos e termina 
na data em que o Estado-Membro 
responde ao pedido da Comissão.

Suprimido

Or. es

Justificação

A experiência mostra que a prática de «parar o relógio» produz atrasos significativos.

Alteração 4557
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.º Suprimido

Poderes delegados

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao seguinte:
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a) Procedimentos e prazos para aprovação 
dos planos estratégicos da PAC;

b) Procedimentos e prazos para 
apresentação e aprovação dos pedidos de 
alteração dos planos estratégicos da PAC;

c) Frequência da apresentação dos planos 
estratégicos da PAC durante o período de 
programação, incluindo a definição dos 
casos excecionais para os quais o número 
máximo de alterações previsto no 
artigo 107.º, n.º 7, não entra em linha de 
conta.

Or. de

Alteração 4558
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109 Suprimido

Poderes delegados

A Comissão fica habilitada, em 
conformidade com o artigo 138.º, a adotar 
atos delegados que alteram o presente 
capítulo no respeitante ao seguinte:

a) Procedimentos e prazos para aprovação 
dos planos estratégicos da PAC;

b) Procedimentos e prazos para 
apresentação e aprovação dos pedidos de 
alteração dos planos estratégicos da PAC;

c) Frequência da apresentação dos planos 
estratégicos da PAC durante o período de 
programação, incluindo a definição dos 
casos excecionais para os quais o número 
máximo de alterações previsto no 
artigo 107.º, n.º 7, não entra em linha de 
conta.

Or. en
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Justificação

As questões políticas importantes, principalmente as relacionadas com a elaboração e 
aprovação dos planos estratégicos da PAC, não podem ser delegadas dos co-legisladores da 
UE para a Comissão.

Alteração 4559
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Título V – Capítulo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO III-A

CONTEÚDO DOS PROGRAMAS 
OPERACIONAIS REGIONAIS

Artigo 109.º-A

Conteúdo dos programas operacionais 
regionais

1. Os planos operacionais regionais 
devem conter as seguintes secções:

a) Avaliação das necessidades; b) 
Estratégia de intervenção;

c) Descrição dos elementos comuns às 
várias intervenções;

d) Descrição das intervenções a nível 
regional de acordo com o plano 
estratégico implementado a nível 
regional;

e) Plano-alvo e plano financeiro para as 
intervenções implementadas a nível 
regional;

f) Descrição do sistema de governação e 
de coordenação;

g) Descrição dos elementos relacionados 
com a simplificação e a redução dos 
encargos administrativos para os 
beneficiários finais.

2. Os planos operacionais regionais 
devem conter os seguintes anexos:

a) Anexo I relativo à avaliação ex ante e à 
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avaliação ambiental estratégica (AAE);

b) Anexo II relativo à análise SWOT;

c) Anexo III relativo às consultas dos 
parceiros;

d) Anexo IV relativo ao financiamento 
regional adicional no âmbito da execução 
dos Programas Operacionais Regionais.

Artigo 109.º-B

Avaliação das necessidades

A avaliação das necessidades prevista no 
artigo 109.º-A.º, n.º 1, alínea a), deve 
incluir o seguinte:

a) O resumo da análise SWOT prevista no 
artigo 103.º, n.º 2 com base nas 
necessidades territoriais;

b) A identificação das necessidades para 
cada objetivo específico definido no artigo 
6.º, com base nos elementos de prova da 
análise SWOT. Devem ser indicadas todas 
as necessidades, independentemente de 
constarem do Programa Operativo 
Regional ou não;

c) No caso do objetivo específico que 
consiste em apoiar o rendimento e a 
resiliência das explorações viáveis, 
definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), a 
avaliação das necessidades em matéria de 
gestão dos riscos;

d) Se for caso disso, a análise das 
necessidades específicas das zonas 
geográficas vulneráveis;

e) A lista de prioridades e a classificação 
das necessidades, nomeadamente uma 
fundamentação sólida das escolhas feitas 
e, se for caso disso, as razões pelas quais 
determinadas necessidades identificadas 
não constam ou apenas constam 
parcialmente do programa operativo 
regional.

No caso dos objetivos ambientais e 
climáticos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), a 
avaliação deverá ter em conta os planos 
nacionais no domínio do ambiente e do 
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clima emanados dos instrumentos 
legislativos enumerados no anexo XI. 
Para a realização dessa avaliação, deve 
utilizar-se os dados mais recentes e mais 
fiáveis.

Artigo 109.º-C

Intervenções

A descrição de cada intervenção 
especificada nos planos operacionais 
regionais prevista no artigo 109-A.º, n.º 1, 
alínea d), deve incluir:

a) O tipo de intervenções a que se aplica;

b) O âmbito de aplicação territorial;

c) A conceção ou os requisitos específicos 
dessa intervenção, que garantem um 
contributo eficaz para o(s) objetivo(s) 
específico(s) definido(s) no artigo 6.º, n.º 
1. No caso das intervenções no domínio 
ambiental e climático, a articulação com 
os requisitos de condicionalidade deve 
demonstrar que não há sobreposição de 
práticas;

d) As condições de elegibilidade;

e) As realizações anuais previstas, por 
intervenção e, se for caso disso, uma 
repartição por montante unitário médio 
ou uniforme;

f) Quando aplicável, devem também ser 
fornecidas as seguintes informações:

i) a forma e taxa de apoio;

ii) o cálculo do montante unitário do 
apoio e a respetiva certificação, a que se 
refere o artigo 76.º;

g) A dotação financeira anual resultante 
para a intervenção, conforme estabelecido 
no artigo 88.º. Se for caso disso, uma 
repartição dos montantes previstos para 
subvenções e dos montantes previstos 
para instrumentos financeiros;

h) Uma descrição da utilização da 
«assistência técnica», a que se referem os 
artigos 86.º, n.º 3, e 112.º;
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i) a indicação de que a intervenção não 
está abrangida pelo âmbito de aplicação 
do artigo 42.º do TFUE e de que é objeto 
de uma avaliação no respeitante aos 
auxílios estatais.

Artigo 109.º-D

Alteração dos programas operacionais 
regionais

Para as alterações dos Programas 
Regionais Operacionais, aplicam-se as 
disposições constantes do artigo 107.º.

Or. it

Alteração 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade de gestão dos seus planos 
estratégicos da PAC.

Os Estados-Membros devem designar uma 
ou mais autoridades de gestão para a 
execução dos seus planos estratégicos da 
PAC através, se for caso disso, de 
programas de intervenções regionais.

Or. en
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Alteração 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade de gestão dos seus planos 
estratégicos da PAC.

Os Estados-Membros devem designar uma 
ou mais autoridades de gestão para a 
execução dos seus planos estratégicos da 
PAC , incluindo, se for o caso, os 
programas regionais de desenvolvimento 
rural.

Or. it

Alteração 4563
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1– parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade de gestão dos seus planos 
estratégicos da PAC.

Os Estados-Membros devem designar 
uma de gestão dos seus planos estratégicos 
da PAC e, onde apropriado, uma 
autoridade de gestão regional para cada 
plano regional.

Or. pt

Alteração 4564
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade de gestão dos seus planos 
estratégicos da PAC.

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade de gestão dos seus planos 
estratégicos da PAC e uma para cada 
programa operacional regional.
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Or. it

Alteração 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade de gestão dos seus planos 
estratégicos da PAC.

Os Estados-Membros devem designar uma 
ou mais autoridades de gestão dos seus 
planos estratégicos da PAC.

Or. es

Alteração 4566
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade de gestão dos seus planos 
estratégicos da PAC.

Os Estados-Membros devem designar uma 
ou mais autoridades de gestão dos seus 
planos estratégicos da PAC.

Or. it

Alteração 4567
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o sistema de gestão e de controlo 
criado assegura uma atribuição e uma 
separação clara de funções entre a 
autoridade de gestão e os outros 
organismos. Os Estados-Membros são 

Suprimido
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responsáveis por assegurar o bom 
funcionamento do sistema ao longo de 
todo o período do plano estratégico da 
PAC.

Or. en

Justificação

O segundo parágrafo deve ser suprimido, visto que se trata de um critério de acreditação 
previsto no Regulamento Horizontal da PAC.

Alteração 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o sistema de gestão e de controlo criado 
assegura uma atribuição e uma separação 
clara de funções entre a autoridade de 
gestão e os outros organismos. Os Estados-
Membros são responsáveis por assegurar o 
bom funcionamento do sistema ao longo de 
todo o período do plano estratégico da 
PAC.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o sistema de gestão e de controlo criado 
assegura uma atribuição e uma separação 
clara de funções entre as autoridades de 
gestão e os outros organismos. Os Estados-
Membros são responsáveis por assegurar o 
bom funcionamento do sistema ao longo de 
todo o período do plano estratégico da 
PAC.

Or. en

Alteração 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos Estados-Membros em que os 
organismos pagadores se encontram 
estabelecidos nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento (UE) ... (Regulamento 
horizontal) a nível regional, as 
autoridades de gestão podem, em 
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derrogação do primeiro parágrafo, ser 
estabelecidas a nível regional. Caso seja 
estabelecida mais do que uma autoridade 
de gestão, o Estado-Membro designa um 
organismo de coordenação com vista a 
promover uma aplicação coerente das 
disposições da UE e que agirá como 
intermediário entre a Comissão e as 
autoridades de gestão, bem como 
garantirá a sua coerência e conformidade 
com as secções do plano estratégico da 
PAC elaboradas a nível nacional de 
acordo com o artigo 93.º, segundo 
parágrafo.

Or. de

Alteração 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, os Estados-Membros podem 
igualmente designar autoridades de 
gestão regionais para a gestão e controlo 
dos elementos territoriais das intervenções 
de desenvolvimento rural do plano 
estratégico referidas nos artigos 64.º a 
72.º. Nesse caso, a autoridade de gestão 
nacional designada pelo Estado-Membro 
coordena as ações das autoridades de 
gestão regionais, garantindo o respeito 
pelo segundo parágrafo no n.º 1 e, para 
esse efeito, cria o quadro jurídico 
nacional adequado.

Or. es

Alteração 4571
Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Artigo 110- n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
podem igualmente designar autoridades 
regionais para a execução e gestão das 
intervenções financiadas pelo FEADER, 
ao abrigo dos planos estratégicos 
nacionais, sempre que tais intervenções 
tenham um âmbito de aplicação regional. 
Nesse caso, a autoridade de gestão 
nacional designa um organismo nacional 
de coordenação para o FEADER que 
assegure a aplicação harmonizada das 
normas da União Europeia, garantindo a 
coerência com os elementos do plano 
estratégico estabelecidos a nível nacional, 
em conformidade com o artigo 93.º, 
segundo parágrafo.

Sempre que recorram à possibilidade 
concedida no primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem delegar a 
conceção dos elementos regionais do 
plano estratégico, assegurando ao mesmo 
tempo a coerência global do plano 
estratégico estabelecido a nível nacional.

Or. fr

Alteração 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão é 
responsável pela administração e pela 
execução do plano estratégico da PAC de 
forma eficiente, eficaz e correta. Deve, em 
especial, garantir que:

2. As autoridades de gestão são 
responsáveis pela administração e pela 
execução do plano estratégico da PAC de 
forma eficiente, eficaz e correta. Devem, 
em especial, garantir que:

Or. en
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Alteração 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão é 
responsável pela administração e pela 
execução do plano estratégico da PAC de 
forma eficiente, eficaz e correta. Deve, em 
especial, garantir que:

2. As autoridades de gestão são 
responsáveis pela administração e pela 
execução do plano estratégico da PAC de 
forma eficiente, eficaz e correta. Deve, em 
especial, garantir que:

Or. it

Alteração 4574
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Existe um sistema eletrónico seguro 
e adequado para registar, conservar, gerir e 
comunicar dados estatísticos sobre o plano 
e sobre a sua execução para efeitos de 
acompanhamento e avaliação, 
nomeadamente as informações necessárias
para monitorizar os progressos realizados 
em relação aos objetivos e às metas;

a) Existe um sistema eletrónico seguro 
e adequado para registar, conservar, gerir e 
comunicar dados estatísticos sobre o plano 
e sobre a sua execução para efeitos de 
acompanhamento e avaliação, 
nomeadamente as informações necessárias 
para monitorizar os progressos realizados 
em relação aos objetivos e às metas. 
Podem ser utilizados o sistema do 
organismo pagador e outros sistemas 
estatísticos como a RICA;

Or. en

Justificação

Não tem lógica criar sistemas de informação paralelos. O sistema do organismo pagador 
pode ser complementado pelo RICA e por outros sistemas estatísticos disponíveis.

Alteração 4575
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Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) estão informados das obrigações 
que lhes incumbem por força da conceção 
do apoio e mantêm um sistema de 
contabilidade separado ou uma 
codificação contabilística adequada para 
todas as transações referentes a uma 
operação,

i) estão informados das obrigações 
que lhes incumbem por força da conceção 
do apoio e mantêm uma codificação 
contabilística adequada para todas as 
transações referentes a uma operação,

Or. en

Justificação

Não é necessário um sistema de contabilidade separado.

Alteração 4576
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) É elaborado um relatório anual de 
desempenho, que inclui quadros de 
monitorização agregados e que é 
apresentado à Comissão depois de 
consultado o comité de acompanhamento;

g) São fornecidas todas as 
informações necessárias para a 
elaboração do relatório anual de 
desempenho, que inclui quadros de 
monitorização agregados, e, em seguida, o 
comité de acompanhamento é consultado 
sobre o relatório;

Or. en

Alteração 4577
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 110.º – n.º 2 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) É elaborado um relatório anual de
desempenho, que inclui quadros de 
monitorização agregados e que é 
apresentado à Comissão depois de 
consultado o comité de acompanhamento;

g) É elaborado um relatório 
plurianual de acompanhamento do
desempenho, que inclui quadros de 
monitorização agregados e que é 
apresentado à Comissão depois de 
consultado o comité de acompanhamento;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr

Justificação

Esta alteração está em conformidade com a supressão da obrigação de apresentar um 
relatório anual de desempenho em favor de um relatório plurianual de acompanhamento do 
desempenho apresentado em 2026, 2028 e 2030, de acordo com as propostas da relatora no 
Regulamento Horizontal.

Alteração 4578
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) É elaborado um relatório anual de 
desempenho, que inclui quadros de 
monitorização agregados e que é 
apresentado à Comissão depois de 
consultado o comité de acompanhamento;

g) É elaborado um relatório trienal de 
desempenho, que inclui quadros de 
monitorização agregados e que é 
apresentado à Comissão depois de 
consultado o comité de acompanhamento;

Or. en

Alteração 4579
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) São tomadas as medidas de 
acompanhamento pertinentes na sequência 
das observações da Comissão sobre os 
relatórios anuais de desempenho;

h) São tomadas as medidas de 
acompanhamento pertinentes na sequência 
das observações da Comissão sobre os 
relatórios trienais de desempenho;

Or. en

Alteração 4580
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) São tomadas as medidas de 
acompanhamento pertinentes na sequência 
das observações da Comissão sobre os 
relatórios anuais de desempenho;

h) São tomadas as medidas de 
acompanhamento pertinentes na sequência 
das observações da Comissão sobre os 
relatórios de desempenho;

Or. de

Alteração 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) É prestada informação sobre a 
elaboração, alteração e aprovação do 
plano estratégico da PAC às partes 
interessadas representativas dos interesses 
económicos, sociais e ambientais.

Or. es

Justificação

Alterar um só plano estratégico da PAC por Estado-Membro, que inclui todas as 
intervenções a título de apoios diretos, de desenvolvimento rural e setoriais, com um só 
comité de acompanhamento, implica uma redução significativa do quadro institucional e, 
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logo, da transparência e das possibilidades de todos os interlocutores de um Estado-Membro 
organizarem a defesa das suas alternativas e/ou propostas. Importa, consequentemente, 
reforçar a transparência, no atinente tanto ao plano estratégico da PAC como às atividades e 
informações disponibilizadas ou produzidas pelo comité de acompanhamento.

Alteração 4582
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) É prestada toda a informação 
sobre a elaboração, modificação e 
aprovação do plano estratégico da PAC, 
assim como sobre os elementos fornecidos 
ao comité de acompanhamento, incluindo 
as consultas efetuadas e respetivo 
resultado, às partes interessadas 
representativas dos interesses económicos, 
sociais e ambientais e às organizações 
não governamentais interessadas.

Or. es

Justificação

Alterar um só plano estratégico da PAC por Estado-Membro, que inclui todas as 
intervenções a título de apoios diretos, de desenvolvimento rural e setoriais, com um só 
comité de acompanhamento, implica uma redução significativa do quadro institucional e, 
logo, da transparência e das possibilidades de todos os interlocutores de um Estado-Membro 
organizarem a defesa das suas alternativas e/ou propostas. Importa, consequentemente, 
reforçar a transparência, no atinente tanto ao plano estratégico da PAC como às atividades e 
informações disponibilizadas ou produzidas pelo comité de acompanhamento.

Alteração 4583
Jørn Dohrmann

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Os planos estratégicos da PAC e 
toda a legislação nacional relevante que 
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implementou o plano a nível nacional são 
traduzidos para inglês e publicados de 
modo a garantir a divulgação e a 
transparência a nível europeu.

Or. en

Justificação

É necessário que haja transparência a nível europeu relativamente à implementação nacional 
da PAC nos Estados-Membros. Tal seria possível se fosse disponibilizada a todos os Estados-
Membros informação sobre a implementação, o que permitiria obter inspiração 
relativamente à implementação noutros Estados-Membros.

Alteração 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Os planos estratégicos da PAC são 
traduzidos para inglês e publicados de 
modo a assegurar a divulgação e a 
transparência a nível europeu.

Or. en

Justificação

A fim de aumentar a transparência a nível europeu, os planos estratégicos da PAC devem ser 
traduzidos para inglês. Os Estados-Membros podem aprender facilmente com os planos uns 
dos outros e utilizar elementos para adaptar e aperfeiçoar os seus próprios planos.

Alteração 4585
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) É estabelecido um sistema 
funcional de mediação e recursos.
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Or. en

Alteração 4586
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. É criado um organismo de 
mediação e recursos funcionalmente 
independente com os necessários 
conhecimentos especializados e a 
representação das partes interessadas 
para proporcionar segurança jurídica aos 
beneficiários.

Or. en

Justificação

Para assegurar equidade e transparência aos beneficiários.

Alteração 4587
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro ou a autoridade 
de gestão pode designar um ou mais 
organismos intermédios, designadamente 
as autoridades locais, os organismos de 
desenvolvimento regional ou as 
organizações não governamentais, para 
assegurar a gestão e a realização das 
intervenções do plano estratégico da PAC.

3. O Estado-Membro ou a autoridade 
de gestão pode designar um ou mais 
organismos intermédios, designadamente 
as autoridades locais, os organismos de 
desenvolvimento regional ou as 
organizações não governamentais, para 
assegurar a gestão e a realização das 
intervenções do plano estratégico da PAC e 
dos programas operacionais regionais.

Or. it
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Alteração 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro ou a autoridade
de gestão pode designar um ou mais 
organismos intermédios, designadamente 
as autoridades locais, os organismos de 
desenvolvimento regional ou as 
organizações não governamentais, para 
assegurar a gestão e a realização das 
intervenções do plano estratégico da PAC.

3. O Estado-Membro ou as 
autoridades de gestão pode designar um ou 
mais organismos intermédios, 
designadamente as autoridades locais, os 
organismos de desenvolvimento regional 
ou as organizações não governamentais, 
para assegurar a gestão e a realização das 
intervenções do plano estratégico da PAC.

Or. it

Alteração 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso parte das funções seja 
delegada noutro organismo, a autoridade 
de gestão continua a ser plenamente 
responsável pela eficiência e rigor da 
gestão e pelo exercício daquelas funções. A 
autoridade de gestão deve assegurar a 
aplicação das disposições adequadas para 
que o outro organismo possa obter todos os 
dados e informações necessários para o 
exercício daquelas funções.

4. Caso parte das funções seja 
delegada noutro organismo, a autoridade 
de gestão continua a ser plenamente 
responsável pela eficiência e rigor da 
gestão e pelo exercício daquelas funções. 
Caso as funções da autoridade de gestão 
sejam desempenhadas a nível regional 
nos Estados-Membros, este organismo 
coordena essa atividade em conformidade 
com o n.º 1, nomeadamente no que se 
refere à eficiência e rigor da gestão e do 
exercício dessas funções A autoridade de 
gestão deve assegurar a aplicação das 
disposições adequadas para que o outro 
organismo possa obter todos os dados e 
informações necessários para o exercício 
daquelas funções.

Or. de
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Alteração 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso parte das funções seja 
delegada noutro organismo, a autoridade 
de gestão continua a ser plenamente 
responsável pela eficiência e rigor da 
gestão e pelo exercício daquelas funções. A 
autoridade de gestão deve assegurar a 
aplicação das disposições adequadas para 
que o outro organismo possa obter todos os 
dados e informações necessários para o 
exercício daquelas funções.

4. Caso parte das funções seja 
delegada noutro organismo, a autoridade 
de gestão competente continua a ser 
plenamente responsável pela eficiência e 
rigor da gestão e pelo exercício daquelas 
funções. A autoridade de gestão 
competente deve assegurar a aplicação das 
disposições adequadas para que o outro 
organismo possa obter todos os dados e 
informações necessários para o exercício 
daquelas funções.

Or. en

Alteração 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 5 – parágrafo 1

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 regras pormenorizadas 
no respeitante à aplicação dos requisitos 
em matéria de informação, publicidade e 
visibilidade a que se refere o n.º 2, alíneas 
j) e k).

A Comissão adota atos de execução para 
complementar o presente regulamento com 
regras pormenorizadas no respeitante à 
aplicação dos requisitos em matéria de 
informação, publicidade e visibilidade a 
que se refere o n.º 2, alíneas j) e k).

Or. en

Justificação

Deve ser um ato de execução, visto que no artigo 138.º não é feita qualquer referência ao 
artigo 110.º .
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Alteração 4592
Ulrike Müller

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111 Suprimido

Comité de acompanhamento

1.

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Cada comité de acompanhamento adota o 
seu regulamento interno.

O comité de acompanhamento reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano e analisa 
todas as questões relacionadas com a 
concretização das metas definidas no 
plano estratégico da PAC.

Os Estados-Membros devem publicar os 
regulamentos internos do comité de 
acompanhamento e todos os dados e 
informações partilhados com o comité de 
acompanhamento em linha.

2.

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos 
representantes dos parceiros a que se 
refere o artigo 94.º, n.º 3.

Todos os membros do comité de 
acompanhamento gozam do direito de 
voto.

O Estado-Membro deve publicar a lista 
dos membros do comité de 
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acompanhamento em linha.

Os representantes da Comissão 
participam nos trabalhos do comité de 
acompanhamento a título consultivo.

3. O comité de acompanhamento deve, em 
especial, examinar:

a) Os progressos registados na execução 
do plano estratégico da PAC e na 
concretização dos objetivos intermédios e 
das metas;

b) Todas as questões que afetam o 
desempenho do plano estratégico da PAC 
e as medidas tomadas para corrigir a 
situação;

c) Os elementos da avaliação ex ante 
enumerados no artigo 51.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) .../... [RDC] e o 
documento de estratégia previsto no artigo 
52.º, n.º 1, do Regulamento (UE) .../... 
[RDC];

d) Os progressos registados a partir da 
realização de avaliações, sínteses de 
avaliações e seguimento dado às 
constatações;

e) A execução de medidas de 
comunicação e visibilidade;

f) O reforço da capacidade administrativa 
das autoridades públicas e dos 
beneficiários, se necessário.

4. O comité de acompanhamento deve 
emitir o seu parecer sobre:

a) O projeto de plano estratégico da PAC;

b) A metodologia e os critérios de seleção 
das operações;

c) Os relatórios anuais de desempenho;

d) O plano de avaliação e qualquer 
alteração do mesmo;

e) Qualquer proposta de alteração do 
plano estratégico da PAC emanada da 
autoridade de gestão.

Or. en
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Alteração 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») depois da sua 
apresentação e, se for pertinente, as 
regiões devem criar um comité de 
acompanhamento da execução dos 
programas de intervenção regional.

Or. es

Alteração 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação e, se for caso disso, as 
regiões devem instituir um comité para 
acompanhar a execução dos programas 
de intervenções regionais.

Or. en

Alteração 4595
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1– parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação e, onde apropriado, um 
comité de acompanhamento regional para 
monitorizar a implementação dos planos 
regionais.

Or. pt

Alteração 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação. Os Estados-Membros 
podem, caso decidam aplicar o plano 
estratégico a nível regional, criar comités 
regionais.

Or. es

Alteração 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Os Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem instituir um comité para 
acompanhar a execução do plano 
estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
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apresentação.

Or. it

Alteração 4598
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento»).

Or. en

Justificação

Só é necessário prever a obrigatoriedade da instituição de um comité de acompanhamento ao 
nível da UE. Todas as demais questões do comité de acompanhamento são do foro dos 
Estados-Membros.

Alteração 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento») previamente à sua 
apresentação.

Os Estados-Membros devem instituir um 
comité para acompanhar a execução do 
plano estratégico da PAC («comité de 
acompanhamento»).

Or. pl

Alteração 4600
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Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem criar comités 
de acompanhamento a nível regional para 
as intervenções no domínio do 
desenvolvimento rural, previstas no 
capítulo IV do presente regulamento, caso 
decidam aplicar as referidas intervenções 
o nível regional.

Or. es

Justificação

As intervenções no domínio do desenvolvimento rural exigem um acompanhamento mais 
apertado se forem aplicadas a nível regional; convém, portanto, manter estes comités, de 
forma a melhorar a adaptação das intervenções e avaliar com maior rigor o seu impacto.

Alteração 4601
Maria Noichl

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O comité de acompanhamento deve 
incluir na sua composição representantes 
da rede nacional de GAL ou de outras 
agências sub-regionais que mobilizam 
fundos para intervenções no âmbito do 
LEADER.

Or. en

Alteração 4602
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Cada comité de acompanhamento adota o 
seu regulamento interno.

Suprimido

Or. en

Justificação

Só é necessário prever a obrigatoriedade da instituição de um comité de acompanhamento ao 
nível da UE. Todas as demais questões do comité de acompanhamento são do foro dos 
Estados-Membros.

Alteração 4603
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O comité de acompanhamento reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano e analisa 
todas as questões relacionadas com a 
concretização das metas definidas no 
plano estratégico da PAC.

Suprimido

Or. en

Justificação

Só é necessário prever a obrigatoriedade da instituição de um comité de acompanhamento ao 
nível da UE. Todas as demais questões do comité de acompanhamento são do foro dos 
Estados-Membros.

Alteração 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O comité de acompanhamento reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano e analisa 
todas as questões relacionadas com a 

O comité de acompanhamento reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano e analisa 
todas as questões relacionadas com a 
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concretização das metas definidas no plano 
estratégico da PAC.

concretização das metas definidas no plano 
estratégico da PAC e, se for caso disso, 
nos programas de intervenções regionais.

Or. en

Justificação

No caso dos programas de intervenções regionais, devem ser instituídos comités de 
acompanhamento regionais para acompanhar a execução das intervenções regionalizadas.

Alteração 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O comité de acompanhamento reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano e analisa 
todas as questões relacionadas com a 
concretização das metas definidas no plano 
estratégico da PAC.

O comité de acompanhamento reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano e analisa 
todas as questões relacionadas com a 
concretização das metas definidas no plano 
estratégico da PAC e, se for caso disso, 
nos programas de intervenções regionais.

Or. en

Alteração 4606
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem publicar os 
regulamentos internos do comité de 
acompanhamento e todos os dados e 
informações partilhados com o comité de 
acompanhamento em linha.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Só é necessário prever a obrigatoriedade da instituição de um comité de acompanhamento ao 
nível da UE. Todas as demais questões do comité de acompanhamento são do foro dos 
Estados-Membros.

Alteração 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem publicar os 
regulamentos internos do comité de 
acompanhamento e todos os dados e 
informações partilhados com o comité de 
acompanhamento em linha.

Os Estados-Membros e, se for caso disso, 
as regiões devem publicar os regulamentos 
internos do comité de acompanhamento e 
todos os dados e informações partilhados 
com o comité de acompanhamento em 
linha.

Or. en

Alteração 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem publicar os 
regulamentos internos do comité de 
acompanhamento e todos os dados e 
informações partilhados com o comité de 
acompanhamento em linha.

Os Estados-Membros devem publicar em 
linha os regulamentos internos do comité 
de acompanhamento, bem como os seus 
pareceres.

Or. de

Justificação

A obrigação de publicar todos os dados e informações apresentados ao comité de 
acompanhamento e respetivos membros deve ser suprimida. Tal deve-se ao facto de se 
poderem tratar de informações pessoais ou de informações confidenciais por qualquer outro 
motivo. Além disso, a obrigação de publicação de todos estes dados dificultaria a partilha de 
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assuntos confidenciais com o comité de acompanhamento. A questão da publicação deve ser 
regulamentada pelo respetivo regimento do comité de acompanhamento.

Alteração 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Entre os membros do comité de 
acompanhamento devem encontrar-se 
representantes da rede nacional dos 
grupos de ação local ou de outras 
agências de desenvolvimento sub-
regionais que mobilizam fundos no 
âmbito da intervenção da iniciativa 
LEADER.

Or. en

Alteração 4610
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos 
representantes dos parceiros a que se 
refere o artigo 94.º, n.º 3.

Suprimido

Todos os membros do comité de 
acompanhamento gozam do direito de 
voto.

O Estado-Membro deve publicar a lista 
dos membros do comité de 
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acompanhamento em linha.

Os representantes da Comissão 
participam nos trabalhos do comité de 
acompanhamento a título consultivo.

Or. en

Justificação

Só é necessário prever a obrigatoriedade da instituição de um comité de acompanhamento ao 
nível da UE. Todas as demais questões do comité de acompanhamento são do foro dos 
Estados-Membros.

Alteração 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3.

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento, tendo devidamente em 
conta a prevenção dos conflitos de 
interesses, e asseguram uma representação 
equilibrada das autoridades públicas e dos 
organismos intermédios, assim como dos 
representantes dos parceiros a que se refere 
o artigo 94.º, n.º 3, que sejam pertinentes 
para a execução de todos os objetivos do 
artigo 6.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 4612
Maria Gabriela Zoană

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem da Os Estados-Membros decidem da 
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composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3.

composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3. Os Estados-Membros asseguram a 
inclusão de mulheres na composição do 
comité de acompanhamento.

Or. en

Alteração 4613
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3.

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3. Deve ser dado aos organismos 
representativos dos agricultores o direito 
de participarem na composição no comité.

Or. en

Alteração 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 

Os Estados-Membros e, se for caso disso, 
as regiões, decidem da composição do 
comité ou comités de acompanhamento e 
asseguram uma representação equilibrada 
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públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3.

das autoridades públicas e dos organismos 
intermédios pertinentes, assim como dos 
representantes dos parceiros a que se refere 
o artigo 94.º, n.º 3.

Or. es

Alteração 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3.

Os Estados-Membros e, se for caso disso, 
as regiões decidem da composição do 
comité de acompanhamento e asseguram 
uma representação equilibrada das 
autoridades públicas e dos organismos
intermédios pertinentes, assim como dos 
representantes dos parceiros a que se refere 
o artigo 94.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todos os membros do comité de 
acompanhamento gozam do direito de 
voto.

O funcionamento do comité deve garantir 
a participação dos membros segundo as 
regras dos sistemas democráticos.

Or. es

Alteração 4617
Bas Belder
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Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todos os membros do comité de 
acompanhamento gozam do direito de 
voto.

Todos os membros do comité de 
acompanhamento gozam do direito de 
voto, que pode ser um voto ponderado, em 
pareceres não vinculativos.

Or. en

Alteração 4618
Maria Noichl

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve publicar a lista 
dos membros do comité de 
acompanhamento em linha.

O Estado-Membro deve transmitir à 
Comissão a lista dos membros do comité 
de acompanhamento, que a Comissão deve 
publicar atempadamente em linha.

Or. de

Alteração 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro deve publicar a lista dos 
membros do comité de acompanhamento 
em linha.

O Estado-Membro e, se for caso disso, as 
regiões devem publicar a lista dos 
membros do comité de acompanhamento 
em linha.

Or. en

Alteração 4620
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Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité de acompanhamento 
deve, em especial, examinar:

Suprimido

a) Os progressos registados na execução 
do plano estratégico da PAC e na 
concretização dos objetivos intermédios e 
das metas;

b) Todas as questões que afetam o 
desempenho do plano estratégico da PAC 
e as medidas tomadas para corrigir a 
situação;

c) Os elementos da avaliação ex ante 
enumerados no artigo 51.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) .../... [RDC] e o 
documento de estratégia previsto no artigo 
52.º, n.º 1, do Regulamento (UE) .../... 
[RDC];

d) Os progressos registados a partir da 
realização de avaliações, sínteses de 
avaliações e seguimento dado às 
constatações;

e) A execução de medidas de 
comunicação e visibilidade;

f) O reforço da capacidade administrativa 
das autoridades públicas e dos 
beneficiários, se necessário.

Or. en

Justificação

Só é necessário prever a obrigatoriedade da instituição de um comité de acompanhamento ao 
nível da UE. Todas as demais questões do comité de acompanhamento são do foro dos 
Estados-Membros.

Alteração 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
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Artigo 111 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O comité de acompanhamento 
deve, em especial, examinar:

3. De acordo com o seu âmbito 
territorial, o comité de acompanhamento 
pode, em especial, examinar:

Or. en

Justificação

Clarificação na sequência das alterações ao n.º 1.

Alteração 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os progressos registados na 
execução do plano estratégico da PAC e na 
concretização dos objetivos intermédios e 
das metas;

a) Os progressos registados na 
execução do plano estratégico da PAC e, se 
for caso disso, dos programas de 
intervenções regionais, e na concretização 
dos objetivos intermédios e das metas;

Or. en

Alteração 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os progressos registados na 
execução do plano estratégico da PAC e na 
concretização dos objetivos intermédios e 
das metas;

(a) Os progressos registados na 
execução do plano estratégico da PAC e, se 
for caso disso, dos programas de 
intervenção regional na concretização dos 
objetivos intermédios e das metas;

Or. es
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Alteração 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Todas as questões que afetam o 
desempenho do plano estratégico da PAC e 
as medidas tomadas para corrigir a 
situação;

b) Todas as questões que afetam o 
desempenho do plano estratégico da PAC 
e, se for caso disso, dos programas de 
intervenções regionais, e as medidas 
tomadas para corrigir a situação;

Or. en

Alteração 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As questões relacionadas com a 
qualidade e a quantidade dos dados e dos 
indicadores disponíveis para o 
acompanhamento;

Or. en

Justificação

O comité de acompanhamento deve ponderar se existem domínios em que os dados de base 
estão em falta ou são insuficientes para efeitos de acompanhamento e cujos indicadores 
careçam de melhoria.

Alteração 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) As questões relacionadas com a 
qualidade e a quantidade dos dados e dos 
indicadores disponíveis para o 
acompanhamento;

Or. en

Justificação

O comité de acompanhamento deve ponderar se existem domínios em que os dados de base 
estão em falta ou são insuficientes para efeitos de acompanhamento e cujos indicadores 
careçam de melhoria.

Alteração 4627
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As questões relacionadas com a 
qualidade e a quantidade dos dados e dos 
indicadores para acompanhamento;

Or. en

Alteração 4628
Maria Noichl

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O reforço da capacidade 
administrativa das autoridades públicas e 
dos beneficiários, se necessário.

f) O reforço da capacidade das 
autoridades públicas e dos beneficiários, 
dos organismos da sociedade civil e dos 
organismos responsáveis pela promoção 
da inclusão social previstos no artigo 94.º.

Or. en
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Alteração 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O reforço da capacidade 
administrativa das autoridades públicas e 
dos beneficiários, se necessário.

f) O reforço da capacidade das 
autoridades públicas, dos organismos da 
sociedade civil previstos no artigo 94.º e 
dos beneficiários, se necessário.

Or. en

Justificação

É importante incluir as organizações da sociedade civil no reforço de capacidade de modo a 
permitir que assumam eficazmente o seu novo papel na definição de políticas a nível 
nacional.

Alteração 4630
Bas Belder

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A simplificação e a redução da 
carga administrativa para os beneficiários 
finais.

Or. en

Alteração 4631
Maria Gabriela Zoană

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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f-A) A utilização de uma abordagem de
integração da perspetiva de género na 
elaboração, na execução, no 
acompanhamento e na avaliação do plano 
estratégico da PAC.

Or. en

Alteração 4632
Nikos Androulakis

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Os relatórios anuais de 
desempenho;

Or. en

Alteração 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Os relatórios anuais de 
desempenho.

Or. es

Alteração 4634
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O comité de acompanhamento Suprimido
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deve emitir o seu parecer sobre:

a) O projeto de plano estratégico da PAC;

b) A metodologia e os critérios de seleção 
das operações;

c) Os relatórios anuais de desempenho;

d) O plano de avaliação e qualquer 
alteração do mesmo;

e) Qualquer proposta de alteração do 
plano estratégico da PAC emanada da 
autoridade de gestão.

Or. en

Justificação

Só é necessário prever a obrigatoriedade da instituição de um comité de acompanhamento ao 
nível da UE. Todas as demais questões do comité de acompanhamento são do foro dos 
Estados-Membros.

Alteração 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O comité de acompanhamento deve
emitir o seu parecer sobre:

4. O comité de acompanhamento pode
emitir o seu parecer sobre:

Or. de

Justificação

O comité de acompanhamento não deve estar obrigado a emitir pareceres. É suficiente 
prever a possibilidade de o fazer.

Alteração 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4 – parte introdutória



PE631.988v01-00 124/190 AM\1171755PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

4. O comité de acompanhamento deve 
emitir o seu parecer sobre:

4. O comité de acompanhamento deve 
emitir a sua opinião sobre

Or. es

Alteração 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O projeto de plano estratégico da 
PAC;

Suprimido

Or. es

Alteração 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os relatórios anuais de 
desempenho;

Suprimido

Or. es

Alteração 4639
Nikos Androulakis

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os relatórios anuais de 
desempenho;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Transferido para o artigo 111.º, n.º 3, alínea f-A) (nova).

Alteração 4640
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os relatórios anuais de 
desempenho;

c) Os relatórios de desempenho;

Or. de

Alteração 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os indicadores e os procedimentos 
de acompanhamento (no local) a eles 
respeitantes.

Or. en

Alteração 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados- 1. Por iniciativa dos Estados-
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Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1, e o reforço 
da capacidade do pessoal das 
administrações nacionais e das 
organizações da sociedade civil, bem 
como para prestar apoio analítico nas 
tarefas ligadas a uma conceção de 
políticas assente em factos ao abrigo do 
presente regulamento. As medidas a que 
se refere o presente número podem dizer 
respeito a períodos anteriores e posteriores 
ao plano estratégico da PAC.

Or. en

Justificação

Com a presente proposta, os Estados-Membros vão adquirir um novo papel na conceção de 
políticas e serão obrigados a desempenhar funções como a avaliação das necessidades, que 
constituirão uma novidade para os ministérios da Agricultura. Logo, é importante permitir 
que os Estados-Membros que assim o desejem possam aumentar o seu orçamento da 
assistência técnica para formação do pessoal ou aquisição de apoio técnico a fim de 
desempenharem as novas funções ligadas à conceção de políticas assente em factos.

Alteração 4643
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e 
o funcionamento das redes nacionais da 
PAC previstas no artigo 113.º, n.º 1. As 
medidas a que se refere o presente 

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC;
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número podem dizer respeito a períodos 
anteriores e posteriores ao plano 
estratégico da PAC.

Or. en

Justificação

É proposta a supressão do artigo 113.º.

Alteração 4644
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e 
o funcionamento das redes nacionais da 
PAC previstas no artigo 113.º, n.º 1. As 
medidas a que se refere o presente 
número podem dizer respeito a períodos 
anteriores e posteriores ao plano 
estratégico da PAC.

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEAGA e o FEADER podem
apoiar qualquer medida que se revele 
necessária para garantir a eficácia da 
administração e da execução do apoio no 
âmbito do plano estratégico da PAC na sua 
totalidade.

Or. en

Justificação

Convém esclarecer se a assistência técnica pode ser utilizada para qualquer medida, 
independentemente da fonte de financiamento dessa medida.

Alteração 4645
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC e dos programas 
operacionais regionais, incluindo a criação 
e o funcionamento das redes nacionais da 
PAC previstas no artigo 113.º, n.º 1. As 
medidas a que se refere o presente número 
podem dizer respeito a períodos anteriores 
e posteriores ao plano estratégico da PAC.

Or. it

Alteração 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros ou, se for caso disso, das 
regiões, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

Or. en

Alteração 4647
Maria Noichl

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo para os 
grupos de ação local, e a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

Or. en

Alteração 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo para os 
grupos de ação local, e a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

Or. en

Alteração 4649
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
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Artigo 112 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER pode apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

1. Por iniciativa dos Estados-
Membros, o FEADER deve apoiar as 
medidas que se revelem necessárias para 
garantir a eficácia da administração e da 
execução do apoio no âmbito do plano 
estratégico da PAC, incluindo a criação e o 
funcionamento das redes nacionais da PAC 
previstas no artigo 113.º, n.º 1. As medidas 
a que se refere o presente número podem 
dizer respeito a períodos anteriores e 
posteriores ao plano estratégico da PAC.

Or. en

Alteração 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A assistência técnica por iniciativa 
dos Estados-Membros não pode financiar 
organismos de certificação na aceção do 
artigo 11.º do Regulamento (UE) .../... 
[RH].

Suprimido

Or. pl

Alteração 4651
Beata Gosiewska

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A assistência técnica por iniciativa 
dos Estados-Membros não pode financiar 
organismos de certificação na aceção do 
artigo 11.º do Regulamento (UE) .../... 

Suprimido



AM\1171755PT.docx 131/190 PE631.988v01-00

PT

[RH].

Or. pl

Alteração 4652
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Este artigo constitui uma duplicação desnecessária e não contribui para a simplificação.

Alteração 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão.

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações 
não governamentais que representam, 
nomeadamente, as associações de 
agricultores, incluindo os pequenos 
agricultores e os que abastecem os 
mercados locais, bem como das ONG 
defensoras do ambiente, da saúde pública 
e do bem-estar dos animais, e das
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão.
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Or. en

Alteração 4654
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão.

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores, representantes dos setores 
produtivos e outros agentes de inovação no 
domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão. 
Esta rede deve basear-se nas estruturas 
em rede já existentes no Estado-Membro.

Or. en

Alteração 4655
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão.

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores, representantes de 
referência do setor agrícola e outros 
agentes de inovação no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural à 
escala nacional, o mais tardar 12 meses 
após a aprovação do plano estratégico da 
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PAC pela Comissão.

Or. hr

Alteração 4656
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão.

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores, representantes das 
organizações de produtores e outros 
agentes de inovação no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural à 
escala nacional, o mais tardar 12 meses 
após a aprovação do plano estratégico da 
PAC pela Comissão.

Or. en

Alteração 4657
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações e 
administrações, conselheiros, 
investigadores e outros agentes de 
inovação no domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural à escala nacional, o 
mais tardar 12 meses após a aprovação do 
plano estratégico da PAC pela Comissão.

1. Os Estados-Membros devem criar 
uma rede nacional da política agrícola 
comum (rede nacional da PAC), tendo em 
vista o trabalho em rede das organizações 
de cada setor e administrações, 
conselheiros, investigadores e outros 
agentes de inovação no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural à 
escala nacional, o mais tardar 12 meses 
após a aprovação do plano estratégico da 
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PAC pela Comissão.

Or. en

Alteração 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A política agrícola comum deve apoiar-se 
nas estruturas em rede já disponíveis nos 
Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A rede da política agrícola comum 
deve ter por base as estruturas em rede já 
existentes e disponíveis nos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 4660
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Acompanhar as administrações 
dos Estados-Membros na execução dos 
planos estratégicos da PAC e na transição 
para um modelo de prestação baseado no 

Suprimido
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desempenho;

Or. en

Alteração 4661
Maria Gabriela Zoană

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Apoiar e facilitar a utilização de 
uma abordagem de integração da 
perspetiva de género a diferentes níveis;

Or. en

Alteração 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Apoiar a cooperação inter-
regional e transnacional entre os grupos 
de ação local, incluindo os grupos 
situados nos países candidatos à UE, nos 
países associados ou da vizinhança da 
UE.

Or. en

Alteração 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-A) Apoiar o reforço das capacidades 
dos grupos de ação local e do pessoal das 
autoridades de gestão e dos organismos 
pagadores incumbidos da relação com os 
grupos de ação local.

Or. en

Alteração 4664
Jean Arthuis

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 3 – alínea f-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) permitir a informação, o acesso e a 
aplicação das ferramentas de gestão dos 
riscos referidas no artigo 70.º do presente 
regulamento, incluindo os contratos a 
prazo.

Or. fr

Alteração 4665
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuição para o aumento das 
capacidades das administrações dos 
Estados-Membros e outros intervenientes 
envolvidos na execução dos planos 
estratégicos da PAC, nomeadamente no 
que respeita a processos de 
acompanhamento e de avaliação;

Suprimido

Or. en
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Alteração 4666
Maria Gabriela Zoană

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Contribuição para o reforço da 
capacidade das administrações dos 
Estados-Membros na integração da 
perspetiva de género e na integração da 
dimensão de género no orçamento dos 
planos estratégicos da PAC, bem como na 
recolha de dados desagregados por sexo; 
e criação de uma plataforma para as 
partes interessadas procederem ao 
intercâmbio de boas práticas em ações 
relevantes para o objetivo específico da 
igualdade de género definido no artigo 
6.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O objetivo da PEI é incentivar a 
inovação e melhorar o intercâmbio de 
conhecimentos.

2. O objetivo da PEI é difundir 
práticas inovadoras sustentáveis e 
melhorar o intercâmbio de conhecimentos, 
incluindo entre os setores da investigação 
e da agricultura e a aquisição, entre 
pares, de competências, técnicas e 
abordagens, com vista à obtenção de 
sistemas sustentáveis.

Or. en
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Justificação

A inovação não é um fim em si mesma. Uma necessidade, uma lacuna ou um problema 
estimulam a inovação. O objetivo da PEI é claramente difundir conhecimentos e 
competências para beneficiar o setor e alcançar a sustentabilidade.

Alteração 4668
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A PEI deve contribuir para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1.

3. A PEI deve contribuir para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, numa 
proporção de 80 % do financiamento para 
os agricultores e 20 % para os prestadores 
de serviços.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para garantir que os fundos chegam aos agricultores.

Alteração 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criar valor acrescentado, através de 
uma melhor articulação entre a 
investigação e as práticas agrícolas, e 
incentivar a uma utilização mais 
generalizada das medidas de inovação 
disponíveis;

a) Criar valor acrescentado, através de 
uma melhor articulação entre a 
investigação e as práticas agrícolas, e 
incentivar a uma utilização mais 
generalizada das medidas de inovação 
disponíveis, incluindo as agroecológicas;

Or. en
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Alteração 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promover uma transposição mais 
rápida e alargada das soluções inovadoras 
para a prática; e

c) Promover uma transposição mais 
rápida e alargada das soluções inovadoras, 
incluindo as agroecológicas, para a 
prática; e

Or. en

Alteração 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informar a comunidade científica 
sobre as necessidades de investigação em 
matéria de práticas agrícolas.

d) Informar a comunidade científica 
sobre as necessidades de investigação dos 
agricultores.

Or. en

Alteração 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Identificar as práticas agrícolas e 
as inovações no equipamento agrícola 
suscetíveis de aumentar o número de 
mulheres na agricultura.
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Or. en

Alteração 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A PEI é composta por grupos operacionais. 
Estes grupos devem estabelecer um plano 
de desenvolvimento, teste, adaptação ou 
execução de projetos inovadores, assente 
no modelo de inovação interativo, com os 
seguintes princípios fundamentais:

A PEI é composta por grupos operacionais
e pode ser estabelecida por organizações 
de produtores e interprofissionais. Estes 
grupos devem estabelecer um plano de 
desenvolvimento, teste, adaptação ou 
execução de projetos inovadores, assente 
no modelo de inovação interativo, com os 
seguintes princípios fundamentais:

Or. en

Alteração 4674
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A PEI é composta por grupos operacionais. 
Estes grupos devem estabelecer um plano 
de desenvolvimento, teste, adaptação ou 
execução de projetos inovadores, assente 
no modelo de inovação interativo, com os 
seguintes princípios fundamentais:

A PEI é composta por grupos operacionais, 
que também se podem designar «grupos 
de inovação». Estes grupos devem 
estabelecer um plano de desenvolvimento, 
teste, adaptação ou execução de projetos 
inovadores, assente no modelo de inovação 
interativo, com os seguintes princípios 
fundamentais:

Or. en

Alteração 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento de soluções 
inovadoras centradas nas necessidades dos 
agricultores ou dos agentes florestais, 
abordando simultaneamente as interações 
ao longo da cadeia de abastecimento, se 
necessário,

a) O desenvolvimento de soluções 
inovadoras centradas nas necessidades dos 
agricultores, dos agentes florestais ou dos 
consumidores, abordando simultaneamente 
as interações ao longo da cadeia de 
abastecimento, se necessário,

Or. en

Justificação

Há que considerar as necessidades do público em geral.

Alteração 4676
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As organizações de produtores e as 
organizações interprofissionais devem ter 
a possibilidade de criar grupos 
operacionais e de contribuir para o 
financiamento dos mesmos.

Or. en

Justificação

As organizações interprofissionais poderiam cofinanciar o grupo com fundos próprios.

Alteração 4677
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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c-B) Os grupos operacionais devem 
poder ter membros de mais do que um 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Inovação significa juntar as pessoas certas para que possam partilhar e aprender. Essas 
pessoas devem poder conectar-se diretamente em vez de terem de se candidatar primeiro no 
seu próprio Estado-Membro.

Alteração 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A inovação prevista pode basear-se não só 
nas novas práticas mas também nas 
práticas tradicionais, num novo contexto 
geográfico ou ambiental.

A inovação prevista pode ser 
agroecológica e basear-se não só nas novas 
práticas mas também nas práticas 
tradicionais, num novo contexto geográfico 
ou ambiental.

Or. en

Alteração 4679
Bas Belder

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os grupos operacionais da PEI podem 
igualmente ser criados por organizações 
de produtores e/ou organizações 
interprofissionais, as quais também 
podem contribuir para o seu 
financiamento quando aplicável.

Or. en
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Justificação

As organizações de produtores e as organizações interprofissionais também podem estar 
interessadas neste tipo de grupos operacionais.

Alteração 4680
Bas Belder

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 4 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os grupos operacionais da PEI também 
podem ser constituídos por membros de 
diferentes Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Deve ser possível estabelecer ligações diretas sem ter de recorrer aos pontos de serviço 
nacionais.

Alteração 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
um quadro de desempenho que permita a 
comunicação de informações, o 
acompanhamento e a avaliação do 
desempenho do plano estratégico da PAC 
ao longo da sua execução.

1. Os Estados-Membros e, no caso 
dos programas de intervenções regionais, 
as autoridades de gestão regionais devem 
criar um quadro de desempenho que 
permita a comunicação de informações, o 
acompanhamento e a avaliação do 
desempenho do plano estratégico da PAC 
ao longo da sua execução.

Or. en

Alteração 4682
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Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar
um quadro de desempenho que permita a 
comunicação de informações, o 
acompanhamento e a avaliação do 
desempenho do plano estratégico da PAC 
ao longo da sua execução.

1. Deve ser criado, sob a 
responsabilidade partilhada dos Estados-
Membros e da Comissão, um quadro de 
desempenho que permita a comunicação de 
informações, o acompanhamento e a 
avaliação do desempenho do plano 
estratégico da PAC ao longo da sua 
execução.

Or. en

Alteração 4683
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem criar 
um quadro de desempenho que permita a 
comunicação de informações, o 
acompanhamento e a avaliação do 
desempenho do plano estratégico da PAC 
ao longo da sua execução.

1. Os Estados-Membros, e onde 
apropriado as autoridades de gestão 
regional, devem criar um quadro de 
desempenho que permita a comunicação de 
informações, o acompanhamento e a 
avaliação do desempenho do plano 
estratégico da PAC ao longo da sua 
execução.

Or. pt

Alteração 4684
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um conjunto de indicadores de a) Um conjunto de indicadores de 
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contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, incluindo os previstos no 
artigo 7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório anual de 
desempenho;

contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, incluindo os previstos no 
artigo 7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório trienal de 
desempenho;

Or. en

Alteração 4685
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um conjunto de indicadores de 
contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, incluindo os previstos no 
artigo 7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório anual de 
desempenho;

a) Um conjunto de indicadores de 
contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, incluindo os previstos no 
artigo 7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório de desempenho;

Or. de

Alteração 4686
Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um conjunto de indicadores de 
contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, incluindo os previstos no 
artigo 7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório anual de 
desempenho;

a) Um conjunto de indicadores de 
contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, tais como os previstos no 
artigo 7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório anual de 
desempenho;

Or. nl



PE631.988v01-00 146/190 AM\1171755PT.docx

PT

Alteração 4687
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um conjunto de indicadores de 
contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, incluindo os previstos no 
artigo 7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório anual de 
desempenho;

a) Um conjunto de indicadores de 
contexto, de realizações, de resultados e de 
impacto comuns, como previstos no artigo 
7.º, que servirão de base para o 
acompanhamento, a avaliação e a 
elaboração do relatório anual de 
desempenho;

Or. en

Alteração 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As metas e os objetivos anuais 
intermédios estabelecidos em relação aos 
objetivos específicos pertinentes 
recorrendo a indicadores de resultados;

(b) As metas e os objetivos anuais 
intermédios, sempre que pertinente,
estabelecidos em relação aos objetivos 
específicos pertinentes recorrendo a 
indicadores de resultados;

Or. es

Alteração 4689
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As metas e os objetivos anuais
intermédios estabelecidos em relação aos 

b) As metas e os objetivos bienais
intermédios estabelecidos em relação aos 
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objetivos específicos pertinentes 
recorrendo a indicadores de resultados;

objetivos específicos pertinentes 
recorrendo a indicadores de resultados;

Or. en

Alteração 4690
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As metas e os objetivos anuais
intermédios estabelecidos em relação aos 
objetivos específicos pertinentes 
recorrendo a indicadores de resultados;

b) As metas e os objetivos intermédios 
estabelecidos em relação aos objetivos 
específicos pertinentes recorrendo a 
indicadores de resultados;

Or. en

Justificação

Dado que o estabelecimento de objetivos intermédios anuais seria demasiado oneroso para 
os Estados-Membros, seria preferível optar por uma descrição genérica.

Alteração 4691
Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As metas e os objetivos anuais 
intermédios estabelecidos em relação aos 
objetivos específicos pertinentes 
recorrendo a indicadores de resultados;

b) As metas estabelecidas em relação 
aos objetivos específicos pertinentes 
recorrendo a indicadores de resultados;

Or. nl

Alteração 4692
Maria Gabriela Zoană
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Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A recolha, armazenagem e 
transporte de dados;

c) A recolha, armazenagem e 
transporte de dados, incluindo a recolha 
de dados desagregados por sexo;

Or. en

Alteração 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os mecanismos criados para 
recompensar o bom desempenho e 
combater os baixos níveis de desempenho;

Suprimido

Or. en

Alteração 4694
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As avaliações ex ante, intercalar e 
ex post realizadas, bem como todas as 
outras atividades de avaliação 
relacionadas com o plano estratégico da 
PAC.

Suprimido

Or. en

Alteração 4695
Maria Gabriela Zoană
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Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As avaliações ex ante, intercalar e 
ex post realizadas, bem como todas as 
outras atividades de avaliação relacionadas 
com o plano estratégico da PAC.

f) As avaliações ex ante, intercalar e 
ex post realizadas, bem como todas as 
outras atividades de avaliação relacionadas 
com o plano estratégico da PAC, as quais 
devem ser desenvolvidas de forma a ter 
em conta as questões de género.

Or. en

Alteração 4696
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O quadro relativo ao desempenho 
deve incluir:

Suprimido

a) O conteúdo dos planos estratégicos da
PAC;

b) As medidas de mercado e outras 
intervenções previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. en

Alteração 4697
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 115 - n.º 3 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O quadro relativo ao desempenho 
deve incluir:

3. O conteúdo relativo ao desempenho 
deve incluir o conteúdo dos planos 
estratégicos da PAC;
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Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a restringir o quadro do desempenho apenas ao conteúdo dos 
planos estratégicos da PAC e não as medidas previstas no Regulamento n.º 1308/2013, o que 
não pode ser justificado pela Comissão Europeia e não parece ser pertinente nem aplicável. 
De qualquer modo, e caso reflita uma obrigação, o alargamento ao Regulamento «OCM 
única» deveria ser enquadrado.

Alteração 4698
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo dos planos estratégicos 
da PAC;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta alteração é uma adaptação ligada à nova redação deste número.

Alteração 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo dos planos estratégicos 
da PAC;

a) O conteúdo dos planos estratégicos 
da PAC, incluindo, se for caso disso, os 
programas de intervenções regionais;

Or. en

Alteração 4700
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O conteúdo dos planos estratégicos 
da PAC;

(a) O conteúdo dos planos estratégicos 
da PAC incluindo, se for caso disso, os 
programas de intervenção regional;

Or. es

Alteração 4701
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo dos planos estratégicos 
da PAC;

a) O conteúdo dos planos estratégicos 
da PAC e onde apropriado dos planos 
regionais;

Or. pt

Alteração 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As medidas de mercado e outras 
intervenções previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Suprimido

Or. de

Justificação

O quadro de desempenho do plano estratégico da PAC deve abranger apenas o conteúdo do 
plano estratégico da PAC.
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Alteração 4703
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as medidas de mercado e outras 
intervenções previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta alteração é uma adaptação ligada à nova redação deste número.

Alteração 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A coerência das medidas 
estabelecidas no plano com os objetivos 
da política de desenvolvimento da União.

Or. en

Justificação

Exige-se coerência com a política de desenvolvimento em conformidade com o artigo 208.º 
do TFUE.

Alteração 4705
Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 116 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para a União;

Suprimido

Or. nl

Alteração 4706
Maria Gabriela Zoană

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para a União;

a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para a União, 
incluindo o seu impacto nos direitos 
fundamentais;

Or. en

Alteração 4707
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para a União;

a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para o Estado 
Membro;

Or. pt

Alteração 4708
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para a União;

a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência e coerência da PAC;

Or. en

Justificação

É necessário simplificar a formulação.

Alteração 4709
Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 116 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecer os objetivos 
intermédios e as metas para cumprimento 
dos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º;

b) Estabelecer as metas para 
cumprimento dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º;

Or. nl

Alteração 4710
Bas Belder

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Monitorizar os progressos na 
concretização das metas estabelecidas nos 
planos estratégicos da PAC;

c) Monitorizar os progressos na 
concretização das metas estabelecidas nos 
planos estratégicos da PAC, bem como da 
simplificação para os beneficiários finais;

Or. en

Alteração 4711
Maria Gabriela Zoană
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Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Avaliar o impacto, a eficácia, a 
eficiência, a pertinência e a coerência das 
intervenções realizadas no âmbito dos 
planos estratégicos da PAC;

d) Avaliar o impacto, a eficácia, a 
eficiência, a pertinência e a coerência das 
intervenções realizadas no âmbito dos 
planos estratégicos da PAC, incluindo o 
seu impacto nos direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 4712
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Avaliar o impacto, a eficácia, a 
eficiência, a pertinência e a coerência das 
intervenções realizadas no âmbito dos 
planos estratégicos da PAC;

d) Avaliar o impacto, a eficácia, a 
eficiência e a coerência das intervenções 
realizadas no âmbito dos planos 
estratégicos da PAC;

Or. en

Justificação

É necessário simplificar a formulação.

Alteração 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar um processo de 
aprendizagem comum em matéria de 
acompanhamento e de avaliação.

e) Apoiar um processo de 
aprendizagem comum em matéria de 
acompanhamento e de avaliação, 
identificando domínios em que os dados 
de base estejam em falta ou sejam 
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insuficientes e para os quais possam ser 
desenvolvidos indicadores mais 
pertinentes e exatos.

Or. en

Justificação

É importante identificar domínios em que os dados de base estão em falta ou são insuficientes 
para efeitos de acompanhamento e cujos indicadores careçam de melhoria.

Alteração 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 116 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 116.º-A

Acompanhamento do desempenho

Os Estados-Membros podem estabelecer 
objetivos bianuais intermédios bianuais 
em matéria de resultados no âmbito do 
Plano Estratégico da PAC em derrogação 
do artigo 115.º, n.º 1, alínea b) do presente 
regulamento e proceder ao seu 
acompanhamento com a mesma 
frequência nos relatórios sobre o 
desempenho dos anos programados para 
a respetiva consecução.

Or. it

Justificação

Os objetivos intermédios para os indicadores de resultados devem ser pelo menos bienais.

Alteração 4715
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema de informação eletrónico em 
que devem registar e conservar as 
informações essenciais sobre a execução 
do plano estratégico da PAC necessárias 
para efeitos de acompanhamento e de 
avaliação, nomeadamente relativas às 
intervenções selecionadas para 
financiamento e às intervenções 
concluídas, incluindo informações sobre 
cada beneficiário e operação.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema de informação eletrónico, ou 
utilizar um existente, em que devem 
registar e conservar as informações 
essenciais sobre a execução do plano 
estratégico da PAC necessárias para efeitos 
de acompanhamento e de avaliação, 
nomeadamente relativas às intervenções 
selecionadas para financiamento e às 
intervenções concluídas, incluindo 
informações sobre cada beneficiário e 
operação.

Or. en

Justificação

É necessário dar mais flexibilidade aos Estados-Membros.

Alteração 4716
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os beneficiários de apoio no âmbito das 
intervenções constantes do plano 
estratégico da PAC e os grupos de ação 
local fornecem à autoridade de gestão ou 
aos outros organismos em quem essas 
funções tenham sido delegadas, todas as 
informações necessárias para efeitos de 
acompanhamento e de avaliação do plano 
estratégico da PAC.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os beneficiários de apoio no âmbito das 
intervenções constantes do plano 
estratégico da PAC e os grupos de ação 
local fornecem à autoridade de gestão ou 
autoridades de gestão regionais ou aos 
outros organismos em quem essas funções 
tenham sido delegadas, todas as 
informações necessárias para efeitos de 
acompanhamento e de avaliação do plano 
estratégico da PAC.

Or. pt

Alteração 4717
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
criação de bases de dados com informações 
exaustivas, completas, atualizadas e 
fiáveis, que permitam um seguimento 
efetivo dos progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos políticos, 
recorrendo aos indicadores de realizações, 
de resultados e de impacto.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 4718
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
criação de bases de dados com informações 
exaustivas, completas, atualizadas e 
fiáveis, que permitam um seguimento 
efetivo dos progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos políticos, 
recorrendo aos indicadores de realizações, 
de resultados e de impacto.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Os indicadores devem ser apoiados por bases de dados e informações disponíveis. Há 
indicadores para os quais não existem estatísticas oficiais ao nível geográfico exigido. A 
Comissão deve zelar por que as lacunas de informação sejam colmatadas no contexto do 
Programa Estatístico Europeu previsto no Regulamento (CE) n.º 223/2009.

Alteração 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa
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Proposta de regulamento
Artigo 118 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
criação de bases de dados com informações 
exaustivas, completas, atualizadas e 
fiáveis, que permitam um seguimento 
efetivo dos progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos políticos, 
recorrendo aos indicadores de realizações, 
de resultados e de impacto.

Os Estados-Membros devem garantir a 
criação de bases de dados com informações 
exaustivas, atualizadas e fiáveis, que 
permitam um seguimento efetivo dos 
progressos realizados no cumprimento dos 
objetivos políticos, recorrendo aos 
indicadores de realizações, de resultados e 
de impacto.

Or. en

Justificação

O atributo «completas» é apropriado para medir o resultado mas, para medir o impacto, os 
dados baseados na investigação e na amostragem devem ser suficientes. O requisito de bases 
de dados completas é dispendioso e não é razoável.

Alteração 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento devem monitorizar a 
execução do plano estratégico da PAC e os 
progressos na concretização das metas, 
com base em indicadores de realizações e 
de resultados.

A autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento devem monitorizar, de 
acordo com a sua competência territorial,
a execução do plano estratégico da PAC e 
os progressos na concretização das metas, 
incluindo, se for caso disso as dos 
programas de intervenções regionais, com 
base em indicadores de realizações e de 
resultados.

Or. en

Alteração 4721
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
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Artigo 119 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento devem monitorizar a 
execução do plano estratégico da PAC e os 
progressos na concretização das metas, 
com base em indicadores de realizações e 
de resultados.

A autoridade de gestão e o comité de 
acompanhamento devem monitorizar, de 
acordo com a sua competência territorial,
a execução do plano estratégico da PAC, e 
onde apropriado, dos planos regionais, e 
os progressos na concretização das metas, 
com base em indicadores de realizações e 
de resultados.

Or. pt

Alteração 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 119-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 119.º-A

Acompanhamento da Coerência da 
Política de Desenvolvimento

1. Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, o impacto da PAC nos sistemas 
alimentares e na segurança alimentar a 
longo prazo nos países em 
desenvolvimento deve ser sujeito a 
avaliações periódicas e independentes. 
Esse acompanhamento deve dedicar 
especial atenção ao impacto dos fluxos 
comerciais agroalimentares entre a UE e 
os países em desenvolvimento nos 
seguintes domínios:

i) produção, transformação e distribuição 
de alimentos nos países menos 
desenvolvidos,

ii) pequenos produtores locais e mulheres 
agricultoras,

iii) produtos considerados sensíveis pelos 
países em desenvolvimento,
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iv) produtos de setores em que tenham 
sido concedidos pagamentos associados 
da PAC e em que tenham sido aplicadas 
medidas de gestão de crises.

2. A avaliação deve examinar os dados 
dos observatórios do mercado da UE, 
estudos de casos, relatórios sobre os 
objetivos de desenvolvimento sustentável, 
bem como os dados fornecidos pelos 
países parceiros e por outras partes 
interessadas pertinentes como as 
organizações da sociedade civil. Para esse 
efeito, o âmbito setorial e geográfico dos 
observatórios do mercado da UE deve ser 
alargado aos produtos considerados 
sensíveis pelos países parceiros e abarcar 
os países menos desenvolvidos. A 
Comissão deve definir, por meio de atos 
delegados, o âmbito da avaliação e o 
procedimento aplicável.

3. Se os dados monitorizados indicarem 
um risco de um impacto negativo na 
produção agroalimentar e na 
transformação de alimentos ou na 
segurança alimentar de um país em 
desenvolvimento, a Comissão deve lançar 
um alerta rápido, promovendo uma 
consulta entre a União e as comunidades 
agrícolas afetadas, bem como os governos 
dos países parceiros, para aprovarem 
medidas corretivas. Deve ser prevista uma 
salvaguarda social para as partes 
afetadas.

4. Se não for lançado qualquer alerta 
rápido mas ocorrerem os efeitos 
negativos, as partes afetadas podem 
apresentar uma queixa. As queixas são 
recebidas pelo relator permanente do 
Parlamento Europeu para a coerência das 
políticas de desenvolvimento e são 
tratadas pelos conselheiros auditores da 
Comissão. Os grupos afetados ou outras 
partes interessadas podem apresentar 
dados comprovativos.

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

Or. en

Justificação

O impacto dos instrumentos da PAC na agricultura dos países menos desenvolvidos depende 
dos preços nos mercados mundiais, dos regimes comerciais, das capacidades de produção e 
das opções políticas dos países parceiros. Daí a necessidade de uma avaliação periódica 
para receber dados desses mercados. Também está prevista uma cláusula de salvaguarda 
social no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), do Acordo de Parceira Cariforum-UE. Pode ser 
adotada uma medida de salvaguarda quando um produto está a ser importado em 
quantidades tão elevadas e em condições tais que podem causar ou ameaçam causar 
perturbações num setor da economia, originando problemas sociais.

Alteração 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Artigo 120

Texto da Comissão Alteração

Artigo 120 Suprimido

Competências de execução no que 
respeita ao quadro de desempenho

A Comissão adota atos de execução sobre 
o conteúdo do quadro de desempenho. 
Esses atos devem incluir, nomeadamente, 
a lista de indicadores de contexto, os 
outros indicadores necessários para um 
acompanhamento e uma avaliação 
adequada das políticas, os métodos de 
cálculo dos indicadores e as disposições 
necessárias para garantir a exatidão e a 
fiabilidade dos dados recolhidos pelos 
Estados-Membros. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 139.°, n.º 2.

Or. es

Justificação

Suprime-se este artigo, uma vez que a lista de indicadores deve estar incluída no ato de base.



AM\1171755PT.docx 163/190 PE631.988v01-00

PT

Alteração 4724
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 120

Texto da Comissão Alteração

Artigo 120.º Suprimido

Competências de execução no que 
respeita ao quadro de desempenho

A Comissão adota atos de execução sobre 
o conteúdo do quadro de desempenho. 
Esses atos devem incluir, nomeadamente, 
a lista de indicadores de contexto, os 
outros indicadores necessários para um 
acompanhamento e uma avaliação 
adequada das políticas, os métodos de 
cálculo dos indicadores e as disposições 
necessárias para garantir a exatidão e a 
fiabilidade dos dados recolhidos pelos 
Estados-Membros. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 139.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 4725
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 120 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos de execução sobre 
o conteúdo do quadro de desempenho. 
Esses atos devem incluir, nomeadamente, a 
lista de indicadores de contexto, os outros 
indicadores necessários para um 
acompanhamento e uma avaliação 
adequada das políticas, os métodos de 
cálculo dos indicadores e as disposições 
necessárias para garantir a exatidão e a 
fiabilidade dos dados recolhidos pelos 
Estados-Membros. Esses atos de execução

A Comissão adota atos delegados sobre o 
conteúdo do quadro de desempenho. Esses 
atos devem incluir, nomeadamente, a lista 
de indicadores de contexto, os outros 
indicadores necessários para um 
acompanhamento e uma avaliação 
adequada das políticas, os métodos de 
cálculo dos indicadores e as disposições 
necessárias para garantir a exatidão e a 
fiabilidade dos dados recolhidos pelos 
Estados-Membros. Esses atos delegados
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são adotados pelo procedimento de exame
a que se refere o artigo 139.º, n.º 2.

são adotados pelo procedimento a que se 
refere o artigo 138.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 4726
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos de execução sobre 
o conteúdo do quadro de desempenho. 
Esses atos devem incluir, nomeadamente, a 
lista de indicadores de contexto, os outros 
indicadores necessários para um 
acompanhamento e uma avaliação 
adequada das políticas, os métodos de 
cálculo dos indicadores e as disposições 
necessárias para garantir a exatidão e a 
fiabilidade dos dados recolhidos pelos 
Estados-Membros. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 139.º, n.º 2.

A Comissão adota, num prazo de três 
meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento, atos 
delegados com regras pormenorizadas
sobre o quadro de desempenho, em 
conformidade com o artigo 138.º. Esses 
atos devem incluir, nomeadamente, os 
métodos de cálculo dos indicadores e as 
disposições necessárias para garantir a 
exatidão e a fiabilidade dos dados 
recolhidos pelos Estados-Membros.

Or. et

Alteração 4727
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Título VII – capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

RELATÓRIOS ANUAIS DE 
DESEMPENHO

RELATÓRIOS DE DESEMPENHO DE 
TRÊS EM TRÊS ANOS

Or. en
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Justificação

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

Alteração 4728
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Título VII – capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

RELATÓRIOS ANUAIS DE 
DESEMPENHO

RELATÓRIOS DE DESEMPENHO

Or. de

Alteração 4729
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – título

Texto da Comissão Alteração

121 Relatórios anuais de desempenho 121 Relatórios de desempenho de três 
em três anos

Or. en

Justificação

À semelhança do que se passa em relação a outros fundos da UE, a Comissão Europeia 
propõe também nesta proposta de ato legislativo a obrigação de apresentação de relatórios 
anuais pelos Estados-Membros da UE. Não é possível apoiar este novo elemento, uma vez 
que as administrações nacionais e regionais ficariam impossibilitadas de recolher e 
organizar os dados necessários para os relatórios anuais de desempenho. A apresentação de 
relatórios de três em três anos (trienais) seria muito mais exequível, e a pontualidade e a 
credibilidade dos relatórios ficariam assim asseguradas.
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Alteração 4730
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 121 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatórios anuais de desempenho Relatórios de desempenho

Or. de

Alteração 4731
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, 
até 2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um 
relatório anual de desempenho sobre a 
execução do plano estratégico da PAC no 
exercício financeiro anterior. O relatório 
apresentado em 2023 deve abranger os 
exercícios financeiros de 2021 e 2022. No 
caso dos pagamentos diretos, previstos no 
título III, capítulo II, o relatório deve 
abranger apenas o exercício financeiro 
de 2022.

1. As datas decorrem da posição 
referida no artigo 91.º.

Or. et

Alteração 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 

1. Até 30 de junho de 2026 e 2030, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
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2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório 
apresentado em 2023 deve abranger os
exercícios financeiros de 2021 e 2022. No 
caso dos pagamentos diretos, previstos no 
título III, capítulo II, o relatório deve 
abranger apenas o exercício financeiro de 
2022.

Comissão um relatório de desempenho 
sobre a execução do plano estratégico da 
PAC relativa aos exercícios financeiros 
anteriores.

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4733
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório 
apresentado em 2023 deve abranger os
exercícios financeiros de 2021 e 2022. No 
caso dos pagamentos diretos, previstos no 
título III, capítulo II, o relatório deve 
abranger apenas o exercício financeiro de 
2022.

1. Até 15 de fevereiro de 2026 e 2030, 
os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório plurianual de 
acompanhamento do desempenho sobre a 
execução do plano estratégico da PAC 
relativa aos exercícios financeiros 
anteriores.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração está em conformidade com a supressão da obrigação de apresentar um 
relatório anual de desempenho em favor de um relatório plurianual de acompanhamento do 
desempenho apresentado em 2026, 2028 e 2030, de acordo com as propostas da relatora no 
Regulamento Horizontal.

Alteração 4734
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório 
apresentado em 2023 deve abranger os 
exercícios financeiros de 2021 e 2022. No 
caso dos pagamentos diretos, previstos no 
título III, capítulo II, o relatório deve 
abranger apenas o exercício financeiro de 
2022.

1. Até 30 de junho do primeiro ano e 
30 de junho de cada três anos 
subsequentes, até 2030 inclusive, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório trienal de 
desempenho sobre a execução do plano 
estratégico da PAC nos três exercícios 
financeiros anteriores.

Or. en

Justificação

15 de fevereiro seria demasiado cedo para o relatório de desempenho 30 de junho seria 
melhor.

Alteração 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 

1. Até 30 de junho de 2023, ou mais 
tarde se a entrada em vigor do 
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2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

regulamento for adiada, e 30 de junho de 
cada ano subsequente, até 2030 inclusive, 
os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório anual de 
desempenho sobre a execução do plano 
estratégico da PAC no exercício financeiro 
anterior. O relatório apresentado em 2023 
deve abranger os exercícios financeiros de 
2021 e 2022. No caso dos pagamentos 
diretos, previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Or. de

Justificação

O prazo para apresentação dos relatórios de desempenho até 15 de fevereiro de cada ano e 
demasiado apertado. Após a conclusão do exercício contabilístico da UE (16 de outubro a 15 
de outubro de cada ano) restam apenas quatro meses, que incluem a passagem do ano. 
Atualmente estão disponíveis seis meses. É igualmente importante salientar que os custos de 
elaboração dos relatórios anuais para os Estados-Membros federais serão superiores aos do 
atual período de financiamento.

Alteração 4736
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório 
apresentado em 2023 deve abranger os 
exercícios financeiros de 2021 e 2022. No 
caso dos pagamentos diretos, previstos no 
título III, capítulo II, o relatório deve 
abranger apenas o exercício financeiro de 
2022.

1. Até 30 de junho de 2023, ou mais 
tarde se a entrada em vigor do 
regulamento for adiada, e 30 de junho a 
cada cinco anos, até 2030 inclusive, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório de desempenho 
sobre a execução do plano estratégico da 
PAC nos cinco exercícios financeiros 
anteriores. O relatório apresentado em 
2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.
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Or. de

Justificação

O prazo para apresentação dos relatórios de desempenho até 15 de fevereiro de cada ano e 
demasiado apertado. Após a conclusão do exercício contabilístico da UE (16 de outubro a 15 
de outubro de cada ano) restam apenas quatro meses, que incluem a passagem do ano. 
Atualmente estão disponíveis seis meses. É igualmente importante salientar que os custos de 
elaboração dos relatórios anuais para os Estados-Membros federais serão superiores aos do 
atual período de financiamento.

Alteração 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior, tendo em conta os seus 
efeitos a nível interno e externo. O 
relatório apresentado em 2023 deve 
abranger os exercícios financeiros de 2021 
e 2022. No caso dos pagamentos diretos, 
previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Or. en

Alteração 4738
Sofia Ribeiro

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 1. Até 15 de fevereiro de 202X e 15 
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fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

de fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 202X deve abranger os exercícios 
financeiros de 202X e 202X. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 202X.

Or. en

Alteração 4739
Bronis Ropė

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, 
até 2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

1. Até 15 de maio de 2023 e 15 de 
maio de cada ano subsequente, até 2030 
inclusive, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório anual 
de desempenho sobre a execução do plano 
estratégico da PAC no exercício financeiro 
anterior. O relatório apresentado em 2023 
deve abranger os exercícios financeiros 
de 2021 e 2022. No caso dos pagamentos 
diretos, previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Or. lt

Alteração 4740
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, 

1. Até 30 de junho de 2023 e 30 de 
junho de cada ano subsequente, até 2030 
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até 2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

inclusive, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório anual 
de desempenho sobre a execução do plano 
estratégico da PAC no exercício financeiro 
anterior. O relatório apresentado em 2023 
deve abranger os exercícios financeiros 
de 2021 e 2022. No caso dos pagamentos 
diretos, previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Or. hr

Alteração 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

1. Até 15 de maio de 2023 e 15 de 
maio de cada ano subsequente, até 2030 
inclusive, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório anual 
de desempenho sobre a execução do plano 
estratégico da PAC no exercício financeiro 
anterior. O relatório apresentado em 2023 
deve abranger os exercícios financeiros de 
2021 e 2022. No caso dos pagamentos 
diretos, previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Or. it

Justificação

Tendo em conta o calendário para os pagamentos e a informação sobre as despesas, é 
impensável apresentar um relatório anual nas datas propostas

Alteração 4742
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

1. Até 30 de junho de 2023 e 30 de 
junho de cada ano subsequente, até 2030 
inclusive, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório anual 
de desempenho sobre a execução do plano 
estratégico da PAC no exercício financeiro 
anterior. O relatório apresentado em 2023 
deve abranger os exercícios financeiros de 
2021 e 2022. No caso dos pagamentos 
diretos, previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Or. it

Alteração 4743
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

1. Até 30 de junho de 2023 e 30 de 
junho de cada ano subsequente, até 2030 
inclusive, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório anual 
de desempenho sobre a execução do plano 
estratégico da PAC no exercício financeiro 
anterior. O relatório apresentado em 2023 
deve abranger os exercícios financeiros de 
2021 e 2022. No caso dos pagamentos 
diretos, previstos no título III, capítulo II, o 
relatório deve abranger apenas o exercício 
financeiro de 2022.

Or. en

Alteração 4744
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O último relatório anual de
desempenho, a apresentar até 15 de 
fevereiro de 2030, deve incluir um resumo
das avaliações efetuadas durante o período 
de execução.

2. O último relatório plurianual de 
acompanhamento do desempenho, a 
apresentar até 15 de fevereiro de 2030, 
deve incluir um balanço das avaliações 
efetuadas durante o período de execução.

Or. fr

Justificação

Esta alteração está em conformidade com a supressão da obrigação de apresentar um 
relatório anual de desempenho em favor de um relatório plurianual de acompanhamento do 
desempenho apresentado em 2026, 2028 e 2030, de acordo com as propostas da relatora no 
Regulamento Horizontal.

Alteração 4745
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O último relatório anual de 
desempenho, a apresentar até 15 de 
fevereiro de 2030, deve incluir um resumo 
das avaliações efetuadas durante o período 
de execução.

2. O último relatório trienal de 
desempenho, a apresentar até 30 de junho
de 2030, deve incluir um resumo das 
avaliações efetuadas durante o período de 
execução.

Or. en

Alteração 4746
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O último relatório anual de 
desempenho, a apresentar até 15 de 
fevereiro de 2030, deve incluir um resumo 
das avaliações efetuadas durante o período 

2. O último relatório anual de 
desempenho, a apresentar até 30 de junho
de 2030, deve incluir um resumo das 
avaliações efetuadas durante o período de 
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de execução. execução.

Or. en

Alteração 4747.
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O último relatório anual de 
desempenho, a apresentar até 15 de 
fevereiro de 2030, deve incluir um resumo 
das avaliações efetuadas durante o período 
de execução.

2. O último de relatório de 
desempenho a apresentar até 30 de junho
de 2030, deve incluir um resumo das 
avaliações efetuadas durante o período de 
execução.

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4748
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser admissível, o relatório 
anual de desempenho deve conter todas as 
informações exigidas nos n.os 4, 5 e 6. A 
Comissão informa o Estado-Membro, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da data de 
receção do relatório anual de desempenho, 
sobre a sua inadmissibilidade, salvo o que 
o mesmo será considerado admissível.

3. Para ser admissível, o relatório 
anual de desempenho deve conter todas as 
informações exigidas nos n.os 4, 5 e 6. A 
Comissão informa o Estado-Membro, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da data de 
receção do relatório anual de desempenho, 
sobre a sua inadmissibilidade, salvo o que 
o mesmo será considerado admissível. Em 
derrogação do disposto no n.º 1, a 
apresentação do relatório sobre os 
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resultados alcançados e a diferença em 
relação às respetivas metas a que se refere 
o n.º 4 do presente artigo pode ser 
prorrogada o mais tardar até 30 de abril.

Or. en

Alteração 4749
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser admissível, o relatório 
anual de desempenho deve conter todas as 
informações exigidas nos n.os 4, 5 e 6. A 
Comissão informa o Estado-Membro, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da data de 
receção do relatório anual de desempenho, 
sobre a sua inadmissibilidade, salvo o que 
o mesmo será considerado admissível.

3. O relatório trienal de desempenho 
contém as informações exigidas nos n.os 4, 
5 e 6. A Comissão informa o Estado-
Membro, no prazo de 15 dias úteis a contar 
da data de receção do relatório trienal de 
desempenho se tiver questões sobre o 
mesmo. A Comissão e o Estado-Membro 
em causa têm de discutir todas as questões 
suscitadas, numa lógica de cooperação 
genuína.

Or. en

Alteração 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ser admissível, o relatório 
anual de desempenho deve conter todas as 
informações exigidas nos n.ºs 4, 5 e 6. A 
Comissão informa o Estado-Membro, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da data de 
receção do relatório anual de desempenho, 
sobre a sua inadmissibilidade, salvo o que 
o mesmo será considerado admissível.

3. Para ser admissível, o relatório de 
desempenho deve conter todas as 
informações exigidas nos n.ºs 4, 5 e 6. A 
Comissão informa o Estado-Membro, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da data de 
receção do relatório anual de desempenho, 
sobre a sua inadmissibilidade, salvo o que 
o mesmo será considerado admissível.
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Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios anuais de desempenho 
devem incluir dados qualitativos e 
quantitativos sobre a execução do plano 
estratégico da PAC por referência aos 
dados financeiros e indicadores de 
realizações e de resultados, em 
conformidade com o artigo 118.º, segundo 
parágrafo. Os relatórios devem também 
incluir informações sobre as realizações 
obtidas, as despesas realizadas, os 
resultados alcançados e a distância que os 
separa das respetivas metas.

Os relatórios de desempenho devem incluir 
dados qualitativos e quantitativos sobre a 
execução do plano estratégico da PAC por 
referência aos dados financeiros, em 
conformidade com o artigo 118.º, segundo 
parágrafo. Os relatórios devem também 
incluir informações sobre os resultados 
alcançados e a distância que os separa das 
respetivas metas.

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4752
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os relatórios anuais de desempenho 
devem incluir dados qualitativos e 
quantitativos sobre a execução do plano 
estratégico da PAC por referência aos 
dados financeiros e indicadores de 
realizações e de resultados, em 
conformidade com o artigo 118.º, segundo 
parágrafo. Os relatórios devem também 
incluir informações sobre as realizações 
obtidas, as despesas realizadas, os 
resultados alcançados e a distância que os 
separa das respetivas metas.

Os relatórios trienais de desempenho 
devem incluir dados essenciais sobre a 
execução do plano estratégico da PAC por 
referência aos dados financeiros e 
indicadores de realizações e de resultados, 
em conformidade com o artigo 118.º, 
segundo parágrafo. Os relatórios devem 
também incluir informações sobre as 
realizações, as despesas e os resultados.

Or. en

Alteração 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios anuais de desempenho devem 
incluir dados qualitativos e quantitativos 
sobre a execução do plano estratégico da 
PAC por referência aos dados financeiros e 
indicadores de realizações e de resultados, 
em conformidade com o artigo 118.º, 
segundo parágrafo. Os relatórios devem 
também incluir informações sobre as 
realizações obtidas, as despesas realizadas, 
os resultados alcançados e a distância que 
os separa das respetivas metas.

Os relatórios anuais de desempenho devem 
incluir dados qualitativos e quantitativos 
sobre a execução do plano estratégico da 
PAC por referência aos dados financeiros e 
indicadores de realizações, de resultados e 
de impacto, em conformidade com o 
artigo 118.º, segundo parágrafo. Os 
relatórios devem também incluir 
informações sobre as realizações obtidas e 
os impactos, as despesas realizadas, os 
resultados alcançados e a distância que os 
separa das respetivas metas.

Or. en

Alteração 4754
Peter Jahr
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Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios anuais de desempenho 
devem incluir dados qualitativos e 
quantitativos sobre a execução do plano 
estratégico da PAC por referência aos 
dados financeiros e indicadores de 
realizações e de resultados, em 
conformidade com o artigo 118.º, segundo 
parágrafo. Os relatórios devem também 
incluir informações sobre as realizações 
obtidas, as despesas realizadas, os 
resultados alcançados e a distância que os 
separa das respetivas metas.

Os relatórios de desempenho devem incluir 
dados qualitativos e quantitativos sobre a 
execução do plano estratégico da PAC por 
referência aos dados financeiros e 
indicadores de realizações e de resultados, 
em conformidade com o artigo 118.º, 
segundo parágrafo. Os relatórios devem 
também incluir informações sobre as 
realizações obtidas, as despesas realizadas, 
os resultados alcançados e a distância que 
os separa das respetivas metas.

Or. de

Alteração 4755
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de tipos de intervenções não 
abrangidos pelo disposto no artigo 89.º do 
presente regulamento, e se o rácio das 
realizações obtidas e das despesas 
realizadas apresentar um desvio até 50 % 
em relação ao rácio das realizações e das 
despesas anuais previstas, o Estado-
Membro deve apresentar uma justificação 
para tal.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este requisito não serviria para facilitar a concretização dos objetivos da UE, pelo que tem 
de ser suprimido.

Alteração 4756



PE631.988v01-00 180/190 AM\1171755PT.docx

PT

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de tipos de intervenções não 
abrangidos pelo disposto no artigo 89.º do 
presente regulamento, e se o rácio das 
realizações obtidas e das despesas 
realizadas apresentar um desvio até 50 % 
em relação ao rácio das realizações e das 
despesas anuais previstas, o Estado-
Membro deve apresentar uma justificação 
para tal.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4757
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de tipos de intervenções não 
abrangidos pelo disposto no artigo 89.º do 
presente regulamento, e se o rácio das 
realizações obtidas e das despesas 
realizadas apresentar um desvio até 50 % 
em relação ao rácio das realizações e das 
despesas anuais previstas, o Estado-
Membro deve apresentar uma justificação 
para tal.

Suprimido

Or. fr



AM\1171755PT.docx 181/190 PE631.988v01-00

PT

Justificação

Esta alteração está em conformidade com a supressão da obrigação de apresentar um 
relatório anual de desempenho em favor de um relatório plurianual de acompanhamento do 
desempenho apresentado em 2026, 2028 e 2030, de acordo com as propostas da relatora no 
Regulamento Horizontal.

Alteração 4758
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de tipos de intervenções não 
abrangidos pelo disposto no artigo 89.º do 
presente regulamento, e se o rácio das 
realizações obtidas e das despesas 
realizadas apresentar um desvio até 50 % 
em relação ao rácio das realizações e das 
despesas anuais previstas, o Estado-
Membro deve apresentar uma justificação 
para tal.

Suprimido

Or. it

Alteração 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de tipos de intervenções não 
abrangidos pelo disposto no artigo 89.º do 
presente regulamento, e se o rácio das 
realizações obtidas e das despesas 
realizadas apresentar um desvio até 50 %
em relação ao rácio das realizações e das 
despesas anuais previstas, o Estado-
Membro deve apresentar uma justificação 
para tal.

No caso de tipos de intervenções não 
abrangidos pelo disposto no artigo 89.º do 
presente regulamento, e se o rácio das 
realizações obtidas e das despesas 
realizadas apresentar um desvio até 33%
em relação ao rácio das realizações e das 
despesas anuais previstas, o Estado-
Membro deve apresentar uma justificação 
para tal.
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Or. en

Justificação

Considerando que existem propostas para a realização de controlos de dois em dois anos, e 
que levaria um ano a detetar as discrepâncias, a discuti-las com o Estado-Membro, a corrigi-
las no plano de ação e a implementá-las, um desvio de 50 % entre as realizações esperadas 
ou pagas e as realizações efetivas é demasiado amplo pois deixa uma responsabilidade de 
metade da despesa da UE . Em vez disso, estabelecemos um limite de um terço.

Alteração 4760
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados transmitidos devem 
basear-se nos valores obtidos em relação 
aos indicadores relativos às intervenções 
parcial e totalmente executadas. Deverá 
também ser realizada uma síntese do 
estado de execução do plano estratégico da 
PAC no exercício financeiro anterior, das 
questões que possam ter influenciado o 
desempenho do plano estratégico da PAC, 
nomeadamente no que se refere aos 
desvios em relação aos objetivos 
intermédios, apresentando as razões para 
tal e, se for caso disso, descrevendo as 
medidas tomadas.

5. Os dados transmitidos devem 
basear-se nos valores obtidos em relação 
aos indicadores relativos às intervenções 
parcial e totalmente executadas. Deverá 
também ser realizada uma síntese do 
estado de execução do plano estratégico da 
PAC no exercício financeiro anterior, das 
questões que possam ter influenciado a 
execução do plano estratégico da PAC em 
termos de desempenho.

Or. en

Alteração 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados transmitidos devem 
basear-se nos valores obtidos em relação 
aos indicadores relativos às intervenções 

5. Os dados transmitidos devem 
basear-se nos valores obtidos em relação 
aos indicadores relativos às intervenções 
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parcial e totalmente executadas. Deverá 
também ser realizada uma síntese do 
estado de execução do plano estratégico da 
PAC no exercício financeiro anterior, das 
questões que possam ter influenciado o 
desempenho do plano estratégico da PAC, 
nomeadamente no que se refere aos 
desvios em relação aos objetivos 
intermédios, apresentando as razões para 
tal e, se for caso disso, descrevendo as 
medidas tomadas.

parcial e totalmente executadas. Deverá 
também ser realizada uma síntese do 
estado de execução do plano estratégico da 
PAC, das questões que possam ter 
influenciado o desempenho do plano 
estratégico da PAC, nomeadamente no que 
se refere aos desvios em relação aos 
objetivos intermédios, apresentando as 
razões para tal e, se for caso disso, 
descrevendo as medidas tomadas.

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4762
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados transmitidos devem 
basear-se nos valores obtidos em relação 
aos indicadores relativos às intervenções 
parcial e totalmente executadas. Deverá 
também ser realizada uma síntese do 
estado de execução do plano estratégico da 
PAC no exercício financeiro anterior, das 
questões que possam ter influenciado o 
desempenho do plano estratégico da PAC, 
nomeadamente no que se refere aos 
desvios em relação aos objetivos 
intermédios, apresentando as razões para 
tal e, se for caso disso, descrevendo as 
medidas tomadas.

5. Os dados transmitidos devem 
basear-se nos valores obtidos em relação 
aos indicadores relativos às intervenções 
parcial e totalmente executadas. Deverá 
também ser realizada uma síntese do 
estado de execução do plano estratégico da 
PAC, das questões que possam ter 
influenciado o desempenho do plano 
estratégico da PAC, nomeadamente no que 
se refere aos desvios em relação aos 
objetivos intermédios, apresentando as 
razões para tal e, se for caso disso, 
descrevendo as medidas tomadas.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração é puramente linguística e é aplicada no seguimento das outras alterações ao 
presente artigo.

Alteração 4763
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão procede à avaliação 
anual do desempenho e ao apuramento 
anual do desempenho previstos no artigo 
[52.º] do Regulamento (UE) .../... [RH] 
com base nas informações fornecidas nos 
relatórios anuais de desempenho.

Suprimido

Or. it

Alteração 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão procede à avaliação 
anual do desempenho e ao apuramento 
anual do desempenho previstos no artigo 
[52.º] do Regulamento (UE) .../... [RH] 
com base nas informações fornecidas nos 
relatórios anuais de desempenho.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).



AM\1171755PT.docx 185/190 PE631.988v01-00

PT

Alteração 4765
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão procede à avaliação 
anual do desempenho e ao apuramento 
anual do desempenho previstos no artigo 
[52.º] do Regulamento (UE) .../... [RH]
com base nas informações fornecidas nos 
relatórios anuais de desempenho.

7. A Comissão procede à avaliação 
plurianual do desempenho com base nas 
informações fornecidas nos relatórios 
plurianuais de acompanhamento do 
desempenho e pode formular observações 
sobre os relatórios plurianuais de 
desempenho num prazo de um mês a 
contar da data de apresentação dos 
relatórios.

Or. fr

Justificação

Esta alteração está em conformidade com a supressão da obrigação de apresentar um 
relatório anual de desempenho em favor de um relatório plurianual de acompanhamento do 
desempenho apresentado em 2026, 2028 e 2030, de acordo com as propostas da relatora no 
Regulamento Horizontal.

Alteração 4766
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão procede à avaliação 
anual do desempenho e ao apuramento 
anual do desempenho previstos no artigo 
[52.º] do Regulamento (UE) .../... [RH] 
com base nas informações fornecidas nos 
relatórios anuais de desempenho.

7. A Comissão procede à avaliação do 
desempenho e ao apuramento do 
desempenho previstos no artigo [52.º] do 
Regulamento (UE) .../... [RH] com base 
nas informações fornecidas nos relatórios 
de desempenho.

Or. de

Alteração 4767
Norbert Erdős
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Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão procede à avaliação 
anual do desempenho e ao apuramento 
anual do desempenho previstos no artigo 
[52.º] do Regulamento (UE) .../... [RH] 
com base nas informações fornecidas nos 
relatórios anuais de desempenho.

7. A Comissão procede à avaliação do 
desempenho e ao apuramento do 
desempenho previstos no artigo [52.º] do 
Regulamento (UE) .../... [RH] com base 
nas informações fornecidas nos relatórios 
trienais de desempenho.

Or. en

Justificação

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

Alteração 4768
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Na avaliação anual do 
desempenho, a Comissão pode formular 
observações sobre os correspondentes 
relatórios no prazo de um mês a contar da 
data da sua apresentação. Se a Comissão 
não comunicar as suas observações no 
prazo fixado, o relatório é considerado 
aceite.

Suprimido

O artigo 108.º, relativo ao cálculo dos 
prazos para adoção de medidas pela 
Comissão, aplica-se mutatis mutandis.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração deve ser compatível com as propostas apresentadas no Regulamento 
Horizontal para a eliminação das penalizações financeiras relativas ao acompanhamento 
plurianual do desempenho. A introdução de uma abordagem de desempenho por resultados 
deve ser progressiva e a extensão de um quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma 
etapa importante que deve permitir uma melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, 
sem que daí resultem quaisquer penalizações financeiras.

Alteração 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Na avaliação anual do 
desempenho, a Comissão pode formular 
observações sobre os correspondentes 
relatórios no prazo de um mês a contar da 
data da sua apresentação. Se a Comissão 
não comunicar as suas observações no 
prazo fixado, o relatório é considerado 
aceite.

Suprimido

O artigo 108.º, relativo ao cálculo dos 
prazos para adoção de medidas pela 
Comissão, aplica-se mutatis mutandis.

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4770
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 8 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Na avaliação anual do desempenho, a 
Comissão pode formular observações sobre 
os correspondentes relatórios no prazo de 
um mês a contar da data da sua 
apresentação. Se a Comissão não 
comunicar as suas observações no prazo 
fixado, o relatório é considerado aceite.

Na avaliação anual do desempenho, a 
Comissão pode formular observações sobre 
os correspondentes relatórios no prazo de 
um mês a contar da data da sua 
apresentação integral. Se a Comissão não 
comunicar as suas observações no prazo 
fixado, o relatório é considerado aceite.

Or. en

Alteração 4771
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na avaliação anual do desempenho, a 
Comissão pode formular observações sobre 
os correspondentes relatórios no prazo de 
um mês a contar da data da sua 
apresentação. Se a Comissão não 
comunicar as suas observações no prazo 
fixado, o relatório é considerado aceite.

Na avaliação do desempenho, a Comissão 
pode formular observações sobre os 
correspondentes relatórios no prazo 
máximo de um mês a contar da data da sua 
apresentação. Se a Comissão não 
comunicar as suas observações no prazo 
fixado, o relatório é considerado aceite.

Or. en

Alteração 4772
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na avaliação anual do desempenho, a 
Comissão pode formular observações sobre 
os correspondentes relatórios no prazo de 
um mês a contar da data da sua 
apresentação. Se a Comissão não 
comunicar as suas observações no prazo 
fixado, o relatório é considerado aceite.

Na avaliação do desempenho, a Comissão 
pode formular observações sobre os 
correspondentes relatórios no prazo de um 
mês a contar da data da sua apresentação. 
Se a Comissão não comunicar as suas 
observações no prazo fixado, o relatório é 
considerado aceite.

Or. de
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Alteração 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se o valor comunicado de um ou 
mais indicadores de resultados apontar 
para uma diferença de mais de 25 % em 
relação aos objetivos intermédios 
correspondentes ao ano em causa, a 
Comissão pode convidar o Estado-
Membro a apresentar um plano de ação 
em conformidade com o artigo 39.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) .../... [RH], 
descrevendo as medidas corretivas 
programadas e o calendário previsto.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A introdução de uma abordagem por resultados deve ser progressiva. A extensão de um 
quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma etapa importante que deve permitir uma 
melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, sem que daí resultem quaisquer 
penalizações financeiras.  Propõe-se a apresentação do relatório plurianual de desempenho e 
que o apuramento anual seja excluído (em termos de datas e conteúdo).

Alteração 4774
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se o valor comunicado de um ou 
mais indicadores de resultados apontar 
para uma diferença de mais de 25 % em 
relação aos objetivos intermédios 
correspondentes ao ano em causa, a 
Comissão pode convidar o Estado-
Membro a apresentar um plano de ação 
em conformidade com o artigo 39.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) .../... [RH], 
descrevendo as medidas corretivas 

Suprimido
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programadas e o calendário previsto.

Or. fr

Justificação

Esta alteração deve ser compatível com as propostas apresentadas no Regulamento 
Horizontal para a eliminação das penalizações financeiras relativas ao acompanhamento 
plurianual do desempenho. A introdução de uma abordagem de desempenho por resultados 
deve ser progressiva e a extensão de um quadro de desempenho ao primeiro pilar é uma 
etapa importante que deve permitir uma melhor pilotagem da PAC a médio e longo prazo, 
sem que daí resultem quaisquer penalizações.

Alteração 4775
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se o valor comunicado de um ou 
mais indicadores de resultados apontar 
para uma diferença de mais de 25 % em 
relação aos objetivos intermédios 
correspondentes ao ano em causa, a 
Comissão pode convidar o Estado-
Membro a apresentar um plano de ação 
em conformidade com o artigo 39.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) .../... [RH], 
descrevendo as medidas corretivas 
programadas e o calendário previsto.

Suprimido

Or. pt
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