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Alteração 17
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em 14 de março e 30 de maio de 
2018, o Parlamento Europeu sublinhou, 
na sua resolução sobre o quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o 
período de 2021-2027, 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 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.

Or. en

Alteração 18
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Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Na sua resolução, de 30 de maio 
de 2018, sobre o quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e os recursos 
próprios, o Parlamento Europeu 
lamentou o facto de a proposta da 
Comissão, de 2 de maio de 2018, relativa 
ao quadro financeiro plurianual para o 
período 2021-2027 conduzir 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 de 
Desenvolvimento Rural em mais de 25 %.

Or. en

Alteração 19
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) É essencial manter o
financiamento total atribuído à política 
agrícola comum na UE-27, pelo menos ao 
nível do orçamento para o período 2014-
2020 a preços constantes.

Or. en

Alteração 20
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
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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.

Or. en

Alteração 21
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Considera que a PAC, que 
enfrenta desafios novos e cada 
vez maiores no interesse da comunidade, 
só pode alcançar os seus objetivos se 
beneficiar de um financiamento 
adequado; sublinha, por conseguinte, que 
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o orçamento da PAC deve ser mantido no 
próximo QFP pelo menos ao nível atual;

Or. it

Alteração 22
Jordi Solé

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de realizar os objetivos da 
União e internacionais em matéria de 
clima, as metas da ação climática não 
devem, globalmente, ser inferiores a 30 %.
A fim de dar resposta às recomendações 
do Tribunal de Contas Europeu, devem 
ser estabelecidas metas obrigatórias em 
matéria de ação climática na legislação 
específica e deve ser exigida a afetação 
ex ante em todos os processos de 
programação e planeamento, e não 
apenas a contabilidade ex post. Os 
mecanismos de integração da ação 
climática e de resistência às alterações 
climáticas devem ser unificados mediante 
a reforma, a expansão e a centralização 
do sistema de indicadores do Rio, a fim de 
estabelecer uma distinção entre 
atenuação e adaptação e entre setores,
bem como mediante avaliações que 
confiram prioridade à eficiência 
energética durante o planeamento do 
investimento em infraestruturas, tal como 
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.

Or. en
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Alteração 23
Jordi Solé

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O artigo 8.º do TFUE estabelece o 
princípio da promoção da igualdade entre 
homens e mulheres em todas as ações da 
União. A correta implementação da 
integração da perspetiva de género requer 
a afetação de recursos adequados e 
transparência nas rubricas orçamentais 
dedicadas à promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e à luta contra a 
discriminação em razão do sexo.

Or. en

Alteração 24
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Nas zonas rurais da UE, as 
mulheres representam pouco menos de 50 
% do total da população ativa dessas 
zonas, mas apenas cerca de 45 % do total 
da população ativa. Em muitos Estados-
Membros, as mulheres que vivem em 
zonas rurais têm um acesso limitado ao 
emprego na agricultura ou noutros 
setores do mercado de trabalho e estão, 
por isso, expostas a uma maior 
disparidade salarial do que noutras zonas.

Or. en

Alteração 25
Eider Gardiazabal Rubial
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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.

Or. en

Alteração 26
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Os jovens agricultores e os novos 
empresários agrícolas continuam a 
enfrentar obstáculos consideráveis no que 
respeita ao acesso às terras, aos elevados 
níveis de preços e ao acesso ao crédito. Os 
seus negócios são mais ameaçados pela 
volatilidade dos preços (tanto a nível de 
fatores de produção como de produtos) e 

(43) Os jovens agricultores, as mulheres
e os novos empresários agrícolas 
continuam a enfrentar obstáculos 
consideráveis no que respeita ao acesso às 
terras, aos elevados níveis de preços e ao 
acesso ao crédito. Os seus negócios são 
mais ameaçados pela volatilidade dos 
preços (tanto a nível de fatores de produção 
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apresenta muitas necessidades de formação 
em matéria de competências empresariais e 
de gestão dos riscos. Por conseguinte, é 
essencial continuar a apoiar a criação de 
novas empresas e de novas explorações 
agrícolas. Os Estados-Membros deverão 
adotar uma abordagem estratégica e 
identificar um conjunto claro e coerente de 
intervenções no sentido da renovação 
geracional no âmbito do objetivo 
específico definido neste domínio. Para o 
efeito, os Estados-Membros poderão 
definir, nos seus planos estratégicos da 
PAC, as condições preferenciais para os 
instrumentos financeiros para jovens 
agricultores e para novos empresários 
agrícolas, e incluir a reserva de, pelo 
menos, um montante equivalente a 2 % da 
dotação anual para pagamentos diretos. O 
montante máximo do apoio à instalação de 
jovens agricultores e de empresas rurais em 
fase de arranque deverá subir para 100 000
EUR, podendo também ser acedido através 
ou em conjugação com outras formas de 
apoio do tipo instrumento financeiro.

como de produtos) e apresenta muitas 
necessidades de formação em matéria de 
competências empresariais e de gestão dos 
riscos. Por conseguinte, é essencial 
continuar a apoiar a criação de novas 
empresas e de novas explorações agrícolas. 
Os Estados-Membros deverão adotar uma 
abordagem estratégica e identificar um 
conjunto claro e coerente de intervenções 
no sentido da renovação geracional no 
âmbito do objetivo específico definido 
neste domínio. Para o efeito, os Estados-
Membros poderão definir, nos seus planos 
estratégicos da PAC, as condições 
preferenciais para os instrumentos 
financeiros para jovens agricultores e para 
novos empresários agrícolas, e incluir a 
reserva de, pelo menos, um montante 
equivalente a 2 % da dotação anual para 
pagamentos diretos. O montante máximo 
do apoio à instalação de jovens agricultores 
e de empresas rurais em fase de arranque 
deverá subir para 100 000 EUR, podendo 
também ser acedido através ou em 
conjugação com outras formas de apoio do 
tipo instrumento financeiro.

Or. en

Alteração 27
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Considerando 52

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 

(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 30 % das despesas constantes 
do orçamento da UE para apoiar os 
objetivos climáticos. Estas medidas 
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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.

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.

Or. en

Alteração 28
Giovanni La Via

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.

Or. it

Alteração 29
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 79-A (novo)

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.

Or. it

Alteração 30
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Giovanni La Via

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.

Or. it

Alteração 31
Karine Gloanec Maurin

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 
Conselho26aplicam-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 ...).

Or. en

Alteração 32
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
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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) Atrair as mulheres e os jovens 
agricultores e facilitar o desenvolvimento 
das empresas nas zonas rurais;

Or. en

Alteração 33
Anneli Jäätteenmäki

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;

Or. en

Alteração 34
Eider Gardiazabal Rubial

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;

Or. en

Alteração 35
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Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 138.º que alteram o anexo I 
para adaptar os indicadores de 
realizações, de resultados e de impacto 
comuns de modo a ter em conta a 
experiência adquirida com a sua 
aplicação e, se necessário, incluir novos 
indicadores.

Suprimido

Or. en

Justificação

Por razões de coerência, os indicadores devem ser conhecidos a partir do momento em que o 
regulamento for aprovado. Alterar os indicadores numa fase posterior pode gerar encargos 
burocráticos desnecessários e incerteza.

Alteração 36
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se os pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor nos termos do 
disposto no presente capítulo num dado 
ano civil excederem 60 000 EUR, os 
Estados-Membros devem reduzir esse 
montante do seguinte modo:

1. Os Estados-Membros podem 
reduzir o montante do apoio ao 
rendimento de base para garantir a 
sustentabilidade a conceder a um 
agricultor nos termos do disposto no 
presente capítulo num dado ano civil como 
especificado nos seus planos estratégicos 
da PAC:

Or. en

Justificação

A estrutura das explorações agrícolas varia significativamente de um Estado-Membro para 
outro, pelo que não é adequada uma abordagem única. O nivelamento só deve ser aplicado 
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no caso do apoio ao rendimento de base, uma vez que outros tipos de pagamentos 
estão associados a objetivos ou medidas específicos.

Alteração 37
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se os pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor nos termos do 
disposto no presente capítulo num dado 
ano civil excederem 60 000 EUR, os 
Estados-Membros devem reduzir esse 
montante do seguinte modo:

1. Se os pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor nos termos do 
disposto no presente capítulo num dado 
ano civil não excederem 50 000 EUR, os 
Estados-Membros devem garantir esse 
montante:

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que o financiamento da PAC tenha o máximo benefício social através 
de uma distribuição mais equitativa.

Alteração 38
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) em, no mínimo, 25 % para as 
verbas entre 60 000 EUR e 75 000 EUR;

Suprimido

Or. en

Alteração 39
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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(a) em, no mínimo, 25 % para as 
verbas entre 60 000 EUR e 75 000 EUR;

Suprimido

Or. en

Alteração 40
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em, no mínimo, 50 % para as 
verbas entre 75 000 EUR e 90 000 EUR;

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em, no mínimo, 50 % para as 
verbas entre 75 000 EUR e 90 000 EUR;

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em, no mínimo, 75 % para as 
verbas entre 90 000 EUR e 100 000 EUR;

Suprimido

Or. en
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Alteração 43
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em, no mínimo, 75 % para as 
verbas entre 90 000 EUR e 100 000 EUR;

Suprimido

Or. en

Alteração 44
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) em 100 % para as verbas acima de 
100 000 EUR.

Suprimido

Or. en

Alteração 45
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) em 100 % para as verbas acima de 
100 000 EUR.

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Previamente à aplicação do n.º 1, ao 
montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente capítulo num dado ano civil, os 
Estados-Membros devem subtrair:

Suprimido

(a) Os salários ligados a uma atividade 
agrícola declarada pelo agricultor, 
incluindo os impostos e as contribuições 
para a segurança social relacionados com 
o posto; e

(b) O custo equivalente da mão de obra 
regular e não assalariada ligada a uma 
atividade agrícola exercida por pessoas 
que trabalham na exploração em causa 
mas que não recebem um salário ou cuja 
remuneração é inferior ao montante 
normalmente pago pelos serviços 
prestados, mas que são recompensadas 
através do resultado económico da 
exploração agrícola.

Or. en

Alteração 47
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os salários ligados a uma 
atividade agrícola declarada pelo 
agricultor, incluindo os impostos e as 
contribuições para a segurança social 
relacionados com o posto; e

Suprimido

Or. en

Alteração 48
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O custo equivalente da mão de 
obra regular e não assalariada ligada a 
uma atividade agrícola exercida por 
pessoas que trabalham na exploração em 
causa mas que não recebem um salário 
ou cuja remuneração é inferior ao 
montante normalmente pago pelos 
serviços prestados, mas que são 
recompensadas através do resultado 
económico da exploração agrícola.

Suprimido

Or. en

Alteração 49
Liadh Ní Riada

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

Texto da Comissão Alteração

Para calcular os montantes a que se 
referem as alíneas a) e b), os Estados-
Membros devem utilizar os salários-
padrão médios ligados à atividade 
agrícola, a nível nacional ou regional, 
multiplicados pelo número de unidades de 
trabalho-ano declaradas pelo agricultor 
em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 50
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do n.º 4, os Estados-
Membros devem assegurar que, o mais 
tardar no exercício do pedido de 2026, 
todos os direitos ao pagamento têm um 

5. Para efeitos do n.º 4, os Estados-
Membros devem assegurar que, o mais 
tardar no exercício do pedido de 2021, 
todos os direitos ao pagamento têm um 
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valor de, pelo menos, 75 % do montante 
unitário médio previsto para o apoio ao 
rendimento de base no exercício de pedido 
de 2026, conforme estabelecido no plano 
estratégico da PAC transmitido de acordo 
com o disposto no artigo 106.º, n.º 1, para o 
Estado-Membro ou para os territórios 
definidos nos termos do artigo 18.º, n.º 2.

valor de, pelo menos, 100 % do montante 
unitário médio previsto para o apoio ao 
rendimento de base no exercício de pedido 
de 2021, de acordo com o disposto no 
artigo 106.º, n.º 1, para o Estado-Membro 
ou para os territórios definidos nos termos 
do artigo 18.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O financiamento da UE não deve ser utilizado para exacerbar as desigualdades entre 
Estados-Membros resultantes da situação geográfica ou de prerrogativas históricas.

Alteração 51
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem financiar o 
aumento do valor dos direitos ao 
pagamento necessário para cumprir o 
disposto nos n.os 4 e 5 utilizando qualquer 
produto possível resultante da aplicação do 
n.º 3, e, se necessário, deduzindo a 
diferença entre o valor unitário dos 
direitos ao pagamento, fixado em 
conformidade com o n.º 1, e o montante 
unitário médio previsto para o apoio ao 
rendimento de base no exercício de pedido 
de 2026, conforme estabelecido no plano 
estratégico da PAC comunicado de acordo 
com o disposto no artigo 106.º, n.º 1, para 
o Estado-Membro ou para os territórios 
definidos nos termos do artigo 18.º, n.º 2.

Os Estados-Membros devem financiar o 
aumento do valor dos direitos ao 
pagamento necessário para cumprir o 
disposto nos n.os 4 e 5 utilizando qualquer 
produto possível resultante da aplicação do 
n.º 3.

Or. en

Alteração 52
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
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Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As intervenções dos Estados-
Membros devem ajudar os setores e 
produções ou tipos específicos de 
agricultura apoiados, enumerados no artigo 
30.º, a encontrar respostas para as 
dificuldades encontradas, mediante o 
aumento da competitividade, 
sustentabilidade ou qualidade.

2. As intervenções dos Estados-
Membros devem ajudar os setores e 
produções ou tipos específicos de 
agricultura apoiados, enumerados no 
artigo 30.º, a encontrar respostas para as 
dificuldades encontradas ou a favorecer o 
desenvolvimento de setores estratégicos, 
mediante o aumento da competitividade, 
sustentabilidade ou qualidade.

Or. en

Alteração 53
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 54
Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem limitar o 
apoio a um máximo de 75 % dos custos 
elegíveis.

Os Estados-Membros devem limitar o 
apoio a um máximo de 100 % dos custos 
elegíveis.

Or. en

Justificação

Por vezes, é necessário recorrer a aconselhamento para alcançar os objetivos. A limitação do 
apoio restringiria a utilização do apoio ao intercâmbio de conhecimentos e poderia dificultar 
a realização dos objetivos.

Alteração 55
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As despesas são elegíveis para 
contribuição do FEAGA e do FEADER a 
partir de 1 de janeiro do ano seguinte ao 
ano da aprovação do plano estratégico da 
PAC por parte da Comissão.

1. As despesas são elegíveis para 
contribuição do FEAGA e do FEADER a 
partir da data de apresentação do plano 
estratégico da PAC por parte da Comissão 
ou a partir de 1 de janeiro de 2021, 
consoante o que ocorrer primeiro.

Or. en

Alteração 56
Alfred Sant

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 70 % das despesas públicas 
elegíveis nas regiões ultraperiféricas e nas 
ilhas menores do mar Egeu, na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013;

(a) 80 % das despesas públicas 
elegíveis nas regiões ultraperiféricas e nas 
ilhas menores do mar Egeu, na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013;
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Or. en

Alteração 57
Alfred Sant

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 70 % das despesas públicas 
elegíveis nas regiões menos desenvolvidas;

(b) 80 % das despesas públicas 
elegíveis nas regiões menos desenvolvidas;

Or. en

Alteração 58
Alfred Sant

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) 75 % das despesas públicas 
elegíveis nas regiões em transição;

Or. en

Alteração 59
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As dotações financeiras indicativas para as 
intervenções sob a forma de apoio 
associado ao rendimento previstas no título 
III, capítulo II, secção 2, subsecção 1, 
devem limitar-se a um máximo de 10 % 
dos montantes estabelecidos no anexo VII.

As dotações financeiras indicativas para as 
intervenções sob a forma de apoio 
associado ao rendimento previstas no título 
III, capítulo II, secção 2, subsecção 1, 
devem limitar-se a um máximo de 15 % 
dos montantes estabelecidos no anexo VII.

Or. en
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Alteração 60
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 13 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II 
do mesmo regulamento, podem decidir 
utilizar, para fins de apoio associado ao 
rendimento, mais de 10 % do montante 
estabelecido no anexo VII. A percentagem 
resultante não deve exceder a 
percentagem aprovada pela Comissão 
para o apoio associado voluntário relativo 
ao exercício de pedido de 2018.

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 13 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II 
do mesmo regulamento, podem decidir 
utilizar, para fins de apoio associado ao 
rendimento, mais de 10 % do montante 
estabelecido no anexo VII.

Or. en

Alteração 61
Alfred Sant

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 13 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II 
do mesmo regulamento, podem decidir 
utilizar, para fins de apoio associado ao 
rendimento, mais de 10 % do montante 
estabelecido no anexo VII. A percentagem 
resultante não deve exceder a percentagem 
aprovada pela Comissão para o apoio 

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
aplicação do artigo 53.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, tenham 
utilizado, para fins de apoio associado 
voluntário, mais de 13 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II 
do mesmo regulamento, podem decidir 
utilizar, para fins de apoio associado ao 
rendimento, mais de 10 % do montante 
estabelecido no anexo VII. Em alternativa 
a essas percentagens, os Estados-
Membros podem escolher utilizar até 3 
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associado voluntário relativo ao exercício 
de pedido de 2018.

milhões de EUR por ano para o 
financiamento do apoio associado ao 
rendimento. A percentagem resultante ou 
o montante do financiamento não deve 
exceder a percentagem aprovada pela 
Comissão para o apoio associado 
voluntário relativo ao exercício de pedido 
de 2018.

Or. en

Alteração 62
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 2 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 10 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

A percentagem a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser majorada num máximo 
de 8 %, desde que o montante 
correspondente à percentagem que excede 
os 15 % seja atribuído para apoio às 
proteaginosas, nos termos do título III, 
capítulo II, secção 2, subsecção 1.

Or. en

Justificação

A UE destina apenas 3 % das suas terras aráveis a proteaginosas e depende fortemente das 
importações de proteínas vegetais, em especial de soja – sobretudo geneticamente modificada 
– do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos. É necessário aumentar o potencial das 
plantas que fixam o azoto.

Alteração 63
Karine Gloanec Maurin

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) até 15 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 

(b) até 5 % da dotação dos Estados-
Membros para o FEADER nos exercícios 
financeiros de 2022-2027 para a dotação 
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dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

dos Estados-Membros para pagamentos 
diretos estabelecida no anexo IV para os 
anos civis de 2021 a 2026.

Or. en

Alteração 64
Jordi Solé

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um único plano estratégico da PAC para 
todo o seu território.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um único plano estratégico da PAC para 
todo o seu território. O novo plano 
estratégico deve ser específico de cada 
região e deve ser elaborado pelas 
autoridades regionais ou em cooperação 
com estas, tendo plenamente em conta as 
especificidades de cada território.

Or. en

Alteração 65
Karine Gloanec Maurin

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 transferência 
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 
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informações pertinentes disponíveis em 
conformidade com o artigo [128.º] do 
[Novo Regulamento Financeiro].

Or. en

Alteração 66
Karine Gloanec Maurin

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.

Or. en
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