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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No âmbito do quadro financeiro 
plurianual para 2021-2027, uma parte 
significativa do orçamento da UE deve 
continuar a ser afetada à agricultura, 
cuja política comum é de importância 
estratégica. Portanto, a dotação 
financeira para a PAC deverá ser de 
383,255 mil milhões de euros, a preços de 
2018 (431,946 mil milhões de euros a 
preços correntes).

Justificação

Em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes de 13 de setembro de 2018, 
a alteração de compromisso reflete a mais recente repartição do QFP por programa, tal 
como proposta pelos relatores do QFP e adotada no relatório intercalar sobre a proposta de 
regulamento do Conselho relativo ao Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 –
posição do Parlamento com vista a um acordo.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Em 14 de março e 30 de maio de 
2018, o Parlamento Europeu, na sua 
resolução sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) 2021-2027, sublinhou a 
importância dos princípios horizontais em 
que o QFP 2021-2027 e todas as políticas 
conexas da União devem assentar. Neste 
contexto, o Parlamento reiterou a sua 
posição segundo a qual a União deve 
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cumprir a sua promessa de desempenhar 
um papel de liderança no que toca à 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e deplorou a ausência de 
um compromisso claro e visível nas suas 
propostas. O Parlamento apelou, por isso, 
à integração dos ODS em todas as 
políticas e iniciativas da União do 
próximo QFP. O Parlamento salientou 
ainda que a eliminação da discriminação 
é essencial para que a União respeite os 
seus compromissos a favor de uma 
Europa inclusiva e, nesta ótica, apelou a 
compromissos em matéria de integração 
da dimensão de género e de igualdade 
entre homens e mulheres em todas as 
políticas e iniciativas da União no âmbito 
do próximo QFP. O Parlamento 
sublinhou na sua resolução que, no 
seguimento do Acordo de Paris, as 
despesas horizontais relacionadas com o 
clima deveriam ser consideravelmente 
aumentadas em relação ao atual QFP, de 
molde a atingir 30% o mais rapidamente 
possível e o mais tardar em 2027.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Na sua resolução de 30 de maio de 
2018 sobre o QFP e os recursos próprios 
para 2021-2027, o Parlamento Europeu 
lamentou o facto de a proposta da 
Comissão, de 2 de maio de 2018, relativa 
ao QFP 2021-2027 ter conduzido 
diretamente a uma redução de 15% do 
nível da política agrícola comum e 
manifestou a sua oposição, em particular, 
a qualquer redução radical suscetível de 
prejudicar a natureza e os objetivos desta 
política. Neste contexto, interrogou-se 
igualmente sobre a proposta de reduzir 
drasticamente o Fundo Europeu Agrícola 
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de Desenvolvimento Rural em mais de 
25%.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Uma vez que a PAC necessita de 
afinar as suas respostas aos desafios e
oportunidades, conforme eles se 
manifestam, ao nível da União, 
internacional, nacional, regional, local e 
das explorações, importa simplificar a 
governação da PAC e melhorar a sua 
prestação em resposta aos objetivos da 
União, bem como reduzir 
significativamente os encargos 
administrativos. No modelo de prestação 
ora proposto, a União estabelece os 
parâmetros políticos básicos (objetivos da 
PAC, modalidades gerais de intervenção, 
requisitos básicos), cabendo aos 
Estados-Membros uma maior iniciativa e 
responsabilidade relativamente ao modo de 
cumprimento dos objetivos e de 
concretização das metas acordadas. Com 
mais subsidiariedade, será possível melhor 
ter em conta as condições e necessidades 
locais, adaptando o apoio de modo a 
maximizar a sua contribuição para os 
objetivos da União.

(2) Uma vez que a PAC necessita de 
afinar as suas respostas aos desafios e 
oportunidades, conforme eles se 
manifestam, ao nível da União, 
internacional, nacional, regional, local e 
das explorações, importa simplificar a 
governação da PAC e melhorar a sua 
prestação em resposta aos objetivos da 
União, bem como reduzir 
significativamente os encargos 
administrativos. No modelo de prestação 
ora proposto, a União estabelece os 
parâmetros políticos básicos (objetivos da 
PAC, modalidades gerais de intervenção, 
requisitos básicos), cabendo aos 
Estados-Membros uma maior iniciativa e 
responsabilidade relativamente ao modo de 
cumprimento dos objetivos e de 
concretização das metas acordadas. Com 
mais subsidiariedade, será possível melhor 
ter em conta as condições e necessidades 
locais, adaptando o apoio de modo a 
maximizar a sua contribuição para os 
objetivos da União. O PAC deve ainda 
contribuir para o respeito do compromisso 
assumido pela União e pelos seus 
Estados-Membros de realizar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) A tónica no futuro da agricultura 
deve incidir na produção de alimentos de 
alta qualidade, dado que é aí que reside a 
vantagem competitiva da Europa; As 
normas da União devem ser mantidas e 
reforçadas sempre que possível, devendo 
ser previstas medidas para aumentar 
ainda mais a produtividade a longo prazo 
e a competitividade do setor da produção 
alimentar e para introduzir novas 
tecnologias e uma utilização mais 
eficiente dos recursos, reforçando assim o 
papel da União como líder mundial.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As sinergias entre o FEADER e o 
Programa Horizonte Europa deverão 
contribuir para que o FEADER utilize da 
melhor forma possível os resultados da 
investigação e da inovação, nomeadamente 
os obtidos com projetos financiados pelo 
Programa Horizonte Europa e pela parceria 
europeia de inovação (PEI) tendo em vista 
garantir a «produtividade e 
sustentabilidade agrícolas», conduzindo a 
inovações no setor agrícola e nas zonas 
rurais.

(6) As sinergias entre o FEADER, o 
Programa Horizonte Europa e outras 
políticas e compromissos internacionais 
da União deverão contribuir para que o 
FEADER utilize da melhor forma possível 
os resultados da investigação e da 
inovação, nomeadamente os obtidos com 
projetos financiados pelo Programa 
Horizonte Europa e pela parceria europeia 
de inovação (PEI) tendo em vista garantir a 
«produtividade e sustentabilidade 
agrícolas», conduzindo a inovações no 
setor agrícola e nas zonas rurais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de assegurar uma distribuição 
equitativa dos pagamentos diretos entre os 
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Estados-Membros e de colmatar as 
disparidades entre as diferentes regiões da 
União, devem ser tomados em 
consideração índices socioeconómicos 
fiáveis e os custos de produção. A este 
respeito, é crucial garantir condições de 
concorrência equitativas para todos os 
agricultores da União – tendo em conta as 
vulnerabilidades e especificidades das 
economias de pequena escala – e aplicar 
medidas destinadas a atenuar a 
volatilidade dos preços.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para alcançar os objetivos 
climáticos da União, as metas em matéria 
climática devem ser globalmente de 
destinar, pelo menos, 25% do orçamento 
da UE a ações que favoreçam a 
consecução dos objetivos climáticos ao 
longo do QFP 2021-2027 e uma meta 
anual de 30%, o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, até 2027. A fim 
de ter em conta as recomendações do 
Tribunal de Contas Europeu, devem ser 
estabelecidos objetivos vinculativos para a 
ação climática em legislação específica do 
programa, sendo necessária a afetação ex 
ante em todos os processos de 
programação e planeamento, em vez de 
uma mera justificação ex post. Os 
mecanismos de integração da perspetiva 
climática e de resistência às alterações 
climáticas deverão ser unificados por 
meio da reforma, expansão e 
centralização do sistema de marcadores 
do Rio, a fim de estabelecer uma distinção 
entre os setores e entre a atenuação e a 
adaptação, bem como mediante avaliações 
que confiram prioridade à eficiência 
energética durante o planeamento do 
investimento em infraestruturas, tal como 
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previsto no regulamento sobre a 
governação da União da Energia, e ainda 
mediante a definição de critérios claros de 
exclusão. Os quadros de desempenho 
devem basear-se em indicadores de 
realizações e de resultados adequados e 
detalhados, que mostrem o nível de 
ambição e enquadrem os resultados numa 
perspetiva de necessidades, objetivos e 
oportunidades nacionais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Tendo em conta a necessidade de 
colmatar o défice de investimento no setor 
agrícola da União e de melhorar o acesso 
aos instrumentos financeiros por parte dos 
grupos prioritários, nomeadamente os 
jovens agricultores e os novos empresários 
agrícolas com perfis de risco mais elevado, 
deverá ser incentivada a utilização da 
garantia InvestEU e a combinação das 
subvenções e dos instrumentos financeiros. 
Uma vez que a utilização dos instrumentos 
financeiros varia consideravelmente de um 
Estado-Membro para o outro, em resultado 
das diferenças no acesso ao financiamento, 
no desenvolvimento do setor bancário, na 
presença de capital de risco, na 
familiaridade das administrações públicas e 
no número potencial de beneficiários, os 
Estados-Membros devem definir, no seu 
plano estratégico da PAC, as metas 
adequadas, os beneficiários e as condições 
preferenciais, bem como outras eventuais 
regras de elegibilidade.

(42) Tendo em conta a necessidade de 
colmatar o défice de investimento no setor 
agrícola da União e de melhorar o acesso 
aos instrumentos financeiros por parte dos 
grupos prioritários, nomeadamente os 
jovens agricultores, as mulheres e os 
novos empresários agrícolas com perfis de 
risco mais elevado, deverá ser incentivada 
a utilização da garantia InvestEU e a 
combinação das subvenções e dos 
instrumentos financeiros. Uma vez que a 
utilização dos instrumentos financeiros 
varia consideravelmente de um 
Estado-Membro para o outro, em resultado 
das diferenças no acesso ao financiamento,
no desenvolvimento do setor bancário, na 
presença de capital de risco, na 
familiaridade das administrações públicas e 
no número potencial de beneficiários, os 
Estados-Membros devem definir, no seu 
plano estratégico da PAC, as metas 
adequadas, os beneficiários e as condições 
preferenciais, bem como outras eventuais 
regras de elegibilidade.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 52
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Texto da Comissão Alteração

(52) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, este programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática nas políticas da União e para a 
concretização da meta global que consiste 
em canalizar 25% das despesas constantes 
do orçamento da UE para apoiar os 
objetivos climáticos. Estas medidas 
deverão contribuir com 40% da dotação 
financeira global da PAC para os objetivos 
em matéria climática. As medidas 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do programa e 
reanalisadas no contexto dos processos de 
avaliação e de revisão pertinentes.

(52) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, este programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática nas políticas da União e para a 
concretização da meta global que consiste 
em canalizar, pelo menos, 25% das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar os objetivos climáticos ao 
longo do QFP 2021-2027 e uma meta 
anual de 30%, o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, até 2027. Estas 
medidas deverão contribuir com 45% da 
dotação financeira global da PAC para os 
objetivos em matéria climática. As 
medidas pertinentes serão identificadas 
durante a preparação e a execução do 
programa e reanalisadas no contexto dos 
processos de avaliação e de revisão 
pertinentes.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) Sublinha que o novo modelo de 
prestação não deve pôr em causa a 
integridade do mercado único, nem a 
natureza historicamente europeia da 
PAC, que deve continuar a ser uma 
política verdadeiramente comum, 
garantindo uma abordagem europeia e a 
igualdade de condições.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 79-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(79-A) Recorda a necessidade de a PAC 
pós-2020 apoiar de forma mais eficaz os 
agricultores, a fim de fazer face à 
volatilidade dos preços e dos rendimentos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(80-A) Considera que os acordos 
comerciais assinados com países terceiros 
relacionados com o setor agrícola devem 
conter mecanismos e cláusulas de 
salvaguarda para garantir igualdade de 
condições entre agricultores da UE e de 
países terceiros, bem como para proteger 
os consumidores.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O título II, capítulo III, o título III, 
capítulo II, e os artigos 41.º e 43.º do 
Regulamento (UE) .../... [RDC] do 
Parlamento Europeu e do Conselho26  
aplicam-se ao apoio financiado pelo 
FEADER ao abrigo do presente 
regulamento.

2. O título II, capítulo III, o título III, 
capítulo II, e os artigos 41.º e 43.º do 
Regulamento (UE) .../... [RDC] do 
Parlamento Europeu e do Conselho26  
aplicam-se ao apoio financiado pelo 
FEADER ao abrigo do presente 
regulamento, a fim de assegurar a 
continuidade entre os fundos estruturais e 
os planos estratégicos.

_________________ _________________

26 Regulamento (UE) […/…] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[data] [título completo] (JO L ...).

26 Regulamento (UE) […/…] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[data] [título completo] (JO L ...).
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O financiamento do FEAGA e do 
FEADER visa apoiar o desenvolvimento 
sustentável do setor agrícola e alimentar, 
assim como das zonais rurais, e contribuir 
para a realização dos seguintes objetivos 
gerais:

A PAC deve continuar a ser uma política 
comum da União e deve ser 
adequadamente financiada, a fim de 
cumprir os seus objetivos e concretizar as 
ambições duma PAC revista e eficaz. O 
financiamento do FEAGA e do FEADER 
visa apoiar o desenvolvimento sustentável 
do setor agrícola e alimentar, assim como 
das zonais rurais, e contribuir para a 
realização dos seguintes objetivos gerais:

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Atrair os jovens agricultores e facilitar 
o desenvolvimento das empresas nas zonas 
rurais;

(g) Aumentar o apoio às explorações 
familiares, atrair as mulheres e os jovens 
agricultores e facilitar o desenvolvimento 
das empresas nas zonas rurais;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Promover o emprego, o 
crescimento, a inclusão social e o 
desenvolvimento local nas zonas rurais, 
nomeadamente a bioeconomia e a 
silvicultura sustentável;

(h) Promover o emprego, o 
crescimento, a inclusão social e o 
desenvolvimento local nas zonas rurais, 
remotas, sujeitas a condicionantes 
naturais e montanhosas, nomeadamente a 
bioeconomia e a silvicultura sustentável;

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Promover o emprego, o 
crescimento, a inclusão social e o 
desenvolvimento local nas zonas rurais, 
nomeadamente a bioeconomia e a 
silvicultura sustentável;

(h) Promover o emprego, o 
crescimento, a inclusão social, a igualdade 
de género, a não discriminação e o 
desenvolvimento local nas zonas rurais, 
nomeadamente a bioeconomia e a 
silvicultura sustentável;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao procurar atingir os objetivos 
específicos, os Estados-Membros devem 
assegurar a simplificação e o bom 
desempenho do apoio da PAC.

2. Ao procurar atingir os objetivos 
específicos, os Estados-Membros devem 
assegurar a simplificação e o bom 
desempenho do apoio da PAC. A 
Comissão deve assegurar que as funções 
de auditoria e de controlo financeiro e de 
desempenho sejam exercidas com o 
mesmo grau elevado de melhoria 
contínua em todos os Estados-Membros, 
respeitando plenamente os princípios da 
subsidiariedade e da flexibilidade.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O cumprimento dos objetivos definidos nos 
artigos 5.º e 6.º, n.º 1, é avaliado com base 
num conjunto de indicadores comuns 
incidentes nas realizações e resultados 
obtidos e no impacto. O conjunto de 
indicadores comuns inclui:

O cumprimento dos objetivos definidos nos 
artigos 5.º e 6.º, n.º 1, é avaliado através da 
aplicação duma abordagem baseada nos 
resultados, com base num conjunto de 
indicadores comuns incidentes nas 
realizações e resultados obtidos e no 
impacto. O conjunto de indicadores 
comuns inclui:
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que decidam 
conceder o apoio ao rendimento de base 
sob a forma de direitos ao pagamento 
devem gerir uma reserva nacional.

1. Os Estados-Membros que decidam 
conceder o apoio ao rendimento de base 
sob a forma de direitos ao pagamento 
devem gerir uma reserva nacional em 
conformidade com a legislação nacional.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O montante total do apoio da União 
para os tipos de intervenções do FEAGA 
ao abrigo do presente regulamento, no 
período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2027, será de 286,543 mil 
milhões de euros, a preços de 2018 
(322,948 mil milhões de euros a preços 
correntes).

Justificação

Em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes de 13 de setembro de 2018, 
a alteração de compromisso reflete a mais recente repartição do QFP por programa, tal 
como proposta pelos relatores do QFP e adotada no relatório intercalar sobre a proposta de 
regulamento do Conselho relativo ao Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 –
posição do Parlamento com vista a um acordo.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O montante total do apoio da União 
para os tipos de intervenções do FEADER 
ao abrigo do presente regulamento, no 
período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2027, será de 96,712 mil 
milhões de euros, a preços de 2018 
(108,999 mil milhões de euros a preços 
correntes).

Justificação

Em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes de 13 de setembro de 2018, 
a alteração de compromisso reflete a mais recente repartição do QFP por programa, tal 
como proposta pelos relatores do QFP e adotada no relatório intercalar sobre a proposta de 
regulamento do Conselho relativo ao Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 –
posição do Parlamento com vista a um acordo.

.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante total do apoio da 
União para os tipos de intervenções no 
domínio do desenvolvimento rural ao 
abrigo do presente regulamento, no 
período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2027, é de 78 811 milhões de 
EUR, a preços correntes, em 
conformidade com o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 
202738.

Suprimido

__________________

38Proposta de Regulamento do Conselho 
que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027, 
Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, COM(2018) 322 
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final.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 0,25% dos recursos previstos no n.º 1
serão canalizados para o financiamento das 
atividades de assistência técnica por 
iniciativa da Comissão previstas no 
artigo 7.º do Regulamento (UE) .../... [RH], 
incluindo a rede europeia para a política 
agrícola comum prevista no artigo 113.º, 
n.º 2, do presente regulamento e a parceria 
europeia de inovação para a produtividade 
e a sustentabilidade agrícolas prevista no 
artigo 114.º do presente regulamento. Essas 
atividades poderão abranger períodos 
anteriores e posteriores do plano 
estratégico da PAC.

2. 0,25% dos recursos previstos no artigo 
79.º, n.º 3 serão canalizados para o 
financiamento das atividades de assistência 
técnica por iniciativa da Comissão 
previstas no artigo 7.º do Regulamento 
(UE) .../... [RH], incluindo a rede europeia 
para a política agrícola comum prevista no 
artigo 113.º, n.º 2, do presente regulamento 
e a parceria europeia de inovação para a 
produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas prevista no artigo 114.º do 
presente regulamento. Essas atividades 
poderão abranger períodos anteriores e 
posteriores do plano estratégico da PAC.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com base na análise SWOT prevista no 
artigo 103.º, n.º 2, e numa avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º, os 
Estados-Membros devem estabelecer, nos 
planos estratégicos da PAC, uma estratégia 
de intervenção conforme previsto no 
artigo 97.º, em que definem as metas e os 
objetivos intermédios a atingir para 
cumprimento dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º. As metas devem ser 
estabelecidas a partir de um conjunto de 
indicadores de resultados comuns, 
conforme previsto no anexo I.

Com base na análise das forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças (SWOT)
prevista no artigo 103.º, n.º 2, e numa 
avaliação das necessidades prevista no 
artigo 96.º, os Estados-Membros devem 
estabelecer, nos planos estratégicos da 
PAC, uma estratégia de intervenção 
conforme previsto no artigo 97.º, em que 
definem as metas e os objetivos 
intermédios a atingir para cumprimento dos 
objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º. As metas devem ser 
estabelecidas a partir de um conjunto de 
indicadores de resultados comuns, 
conforme previsto no anexo I.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão efetua uma avaliação 
intercalar para examinar a eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado para a União do FEAGA e do 
FEADER no final do terceiro ano a contar 
do lançamento dos planos estratégicos da 
PAC, tendo em conta os indicadores 
estabelecidos no anexo I. A Comissão pode 
utilizar todas as informações pertinentes 
disponíveis em conformidade com o artigo 
[128.º] do [Novo Regulamento Financeiro].

2. A Comissão efetua uma avaliação 
intercalar para examinar a eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado para a União do FEAGA e do 
FEADER, bem como a utilização feita 
pelos Estados-Membros das 
transferências entre dotações de 
pagamentos diretos e dotações do 
FEADER, em conformidade com o artigo 
90.º do presente regulamento, no final do 
terceiro ano a contar do lançamento dos 
planos estratégicos da PAC, tendo em 
conta os indicadores estabelecidos no 
anexo I. A Comissão pode utilizar todas as 
informações pertinentes disponíveis em 
conformidade com o artigo [128.º] do 
[Novo Regulamento Financeiro].

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão procede a uma 
avaliação ex post para examinar a eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado do FEAGA e do FEADER 
para a União.

3. A Comissão procede a uma 
avaliação ex post para examinar a eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado do FEAGA e do FEADER 
para a União, bem como a utilização feita 
pelos Estados-Membros das 
transferências entre dotações de 
pagamentos diretos e dotações do 
FEADER, em conformidade com o artigo 
90.º do presente regulamento.



AD\1169290PT.docx 17/18 PE625.573v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Regras para o apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos Estados-
Membros no âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da 
PAC) e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER)

Referências COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

AGRI
11.6.2018

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

BUDG
11.6.2018

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Nedzhmi Ali
11.7.2018

Exame em comissão 26.9.2018

Data de aprovação 21.11.2018

Resultado da votação final +:
–:
0:

27
4
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, 
Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika 
Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, 
Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi 
Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle 
Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, 
Stanisław Żółtek

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



PE625.573v02-00 18/18 AD\1169290PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

27 +

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Zbigniew Kuźmiuk

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John Howarth, 
Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken

VERTS/ALE Indrek Tarand

4 -

ECR Bernd Kölmel

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

NI Eleftherios Synadinos

2 0

VERTS/ALE Jordi Solé, Monika Vana

Legenda dos símbolos:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


	1169290PT.docx

