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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão CONT acolhe com agrado o facto de a Comissão ter por objetivo passar de um 
modelo de prestação para a PAC baseado na conformidade para um modelo baseado no 
desempenho. No entanto, como salientado pelo Tribunal de Contas Europeu no seu Parecer 
7/2018, a proposta não contém todos os elementos necessários para garantir um sistema de 
desempenho eficaz. «A ausência de objetivos da UE claros, específicos e quantificados gera 
incertezas quanto à forma como a Comissão avaliaria os planos estratégicos da PAC dos 
Estados-Membros, o que também implica que não é possível medir em que medida os 
objetivos da UE foram cumpridos.» (Parecer do TCE n.º 7/2018, ponto 8). 

Por outro lado, é lamentável que o quadro proposto preveja incentivos relativamente fracos 
para o desempenho.  As metas podem sair goradas por ampla margem, tendo pouco impacto 
no financiamento da UE. Um bom desempenho poderia desencadear, na melhor das hipóteses, 
um prémio "de desempenho" residual.

Segundo o Tribunal, seriam necessários os seguintes elementos: 

– Objetivos da UE claros, específicos e quantificados, cujo cumprimento possa ser 
medido; 

– medidas claramente associadas a objetivos; 
– um conjunto de indicadores de realizações, de resultados e de impacto plenamente 

desenvolvido; 
– requisitos que obriguem os Estados-Membros a compilar estatísticas fiáveis e 

comparáveis sobre o rendimento disponível das explorações agrícolas; 
– critérios transparentes para a avaliação do conteúdo e da qualidade dos planos 

estratégicos da PAC; 
– pagamentos aos Estados-Membros baseados no desempenho.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental 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
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 

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 
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sua aplicação e, se necessário, incluir 
novos indicadores.

sua aplicação e os comentários feitos pelo 
TCE no anexo I do seu Parecer 7/2018 e, 
se necessário, incluir novos indicadores.

Or. en

Justificação

Tal como referido pelo TCE, a proposta da Comissão não contém os elementos necessários 
para um sistema de desempenho eficaz e, em especial, um conjunto coerente de indicadores 
de realizações, de resultados e de impacto.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

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 
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em causa.

Or. en

Justificação

O relator congratula-se com a proposta feita pela Comissão relativa ao nivelamento e à 
redistribuição dos pagamentos diretos, mas receia que a possibilidade de deduzir os custos 
salariais — incluindo os custos da mão de obra não assalariada — do montante dos 
pagamentos diretos considerados para a limitação possa limitar o impacto da medida.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
compilar estatísticas fiáveis e comparáveis 
sobre o rendimento disponível das 
explorações agrícolas e devem ter em 
conta fontes de rendimento para além da 
agricultura;

Or. en

Justificação

Tal como afirmado pelo Tribunal de Contas Europeu, os dados publicados sobre o 
rendimento dos agricultores não são suficientes para «apoiar a alegação de que os 
agregados familiares, considerados no seu conjunto, necessitam de apoios significativos para 
alcançar um nível de vida equitativo».

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem
estabelecer um apoio complementar ao 
rendimento dos jovens agricultores de 
acordo com as condições definidas no 
presente artigo e conforme especificado 

1. Os Estados-Membros devem
estabelecer um apoio complementar ao 
rendimento dos jovens agricultores de 
acordo com as condições definidas no 
presente artigo e conforme especificado 
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mais pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

mais pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Como parte da sua obrigação de 
contribuir para o objetivo específico «atrair 
os jovens agricultores e facilitar o 
desenvolvimento das empresas nas zonas 
rurais», definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea 
g), e de consagrar pelo menos 2 % das suas 
dotações para pagamentos diretos a esse 
objetivo, em conformidade com o 
artigo 86.º, n.º 4, os Estados-Membros 
podem conceder um apoio complementar 
ao rendimento dos jovens agricultores que 
se tenham recentemente instalado pela 
primeira vez e tenham direito ao 
pagamento sob a forma do apoio ao 
rendimento de base previsto no artigo 17.º.

2. Como parte da sua obrigação de 
contribuir para o objetivo específico «atrair 
os jovens agricultores e facilitar o 
desenvolvimento das empresas nas zonas 
rurais», definido no artigo 6.º, n.º 1, alínea 
g), e de consagrar pelo menos 2 % das suas 
dotações para pagamentos diretos a esse 
objetivo, em conformidade com o 
artigo 86.º, n.º 4, os Estados-Membros 
devem conceder um apoio complementar 
ao rendimento dos jovens agricultores que 
se tenham recentemente instalado pela 
primeira vez e tenham direito ao 
pagamento sob a forma do apoio ao 
rendimento de base previsto no artigo 17.º.

Or. en

Justificação

Tal como afirmado pelo Tribunal de Contas, um Estado-Membro não tem qualquer 
possibilidade de concluir que não são necessários esforços ulteriores para promover a 
renovação das gerações.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Pagamento do IVA
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Or. en

Justificação

Embora o financiamento do IVA recuperável seja conforme com a proposta de RDC da 
Comissão para outros domínios de intervenção, seria contrário aos princípios aplicáveis à 
gestão direta nos termos do artigo 186.º do Regulamento Financeiro.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As operações que não tenham sido 
materialmente concluídas ou totalmente 
executadas antes da apresentação, à 
autoridade de gestão, do pedido de 
financiamento no âmbito do plano 
estratégico da PAC, quer todos os 
pagamentos correspondentes tenham ou 
não sido realizados, não podem ser 
selecionadas para apoio.

5. As operações que não tenham sido 
materialmente iniciadas ou totalmente 
executadas antes da apresentação, à 
autoridade de gestão, do pedido de 
financiamento no âmbito do plano 
estratégico da PAC, quer todos os 
pagamentos correspondentes tenham ou 
não sido realizados, não podem ser 
selecionadas para apoio.

Or. en

Justificação

Ao contrário do período atual, a proposta permitiria financiar projetos iniciados antes da 
data de apresentação do pedido. Tal aumentaria o risco de efeito de inércia.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 40 % para despesas no âmbito do
apoio ao rendimento de base para garantir 
a sustentabilidade e do apoio 
complementar ao rendimento previstos no 
título III, capítulo II, secção II, 
subsecções 2 e 3;

(a) 100 % para o apoio através de 
pagamentos diretos para zonas em que os 
agricultores aplicam efetivamente práticas 
para mitigar as alterações climáticas;



PE631.922v01-00 8/9 PA\1171458PT.docx

PT

Or. en

Justificação

Em vez de utilizar a ponderação de 40 % para todos os apoios através de pagamentos diretos 
- que o Tribunal considera que não é realista - uma forma mais fiável de estimar a 
contribuição seria utilizar esta ponderação apenas para o pagamento direto de apoio para 
zonas em que os agricultores aplicam efetivamente práticas para mitigar as alterações 
climáticas (por exemplo, protegendo zonas húmidas e turfeiras).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Metas para cada um dos 
indicadores de resultados comuns 
pertinentes e, se for caso disso, específicos 
do plano estratégico da PAC e objetivos 
intermédios associados. Essas metas devem 
ser justificadas à luz da avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º. No 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), as metas devem derivar dos elementos 
constantes da explicação dada nos termos 
do n.º 2, alíneas a) e b), do presente artigo.

(a) Situação inicial e metas para cada 
um dos indicadores de resultados comuns 
pertinentes e, se for caso disso, específicos 
do plano estratégico da PAC e objetivos 
intermédios associados. Essas metas devem 
ser justificadas à luz da avaliação das 
necessidades prevista no artigo 96.º. No 
que diz respeito aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), as metas devem derivar dos elementos 
constantes da explicação dada nos termos 
do n.º 2, alíneas a) e b), do presente artigo.

Or. en

Justificação

A fim de permitir à Comissão avaliar o quanto são ambiciosos os objetivos, os Estados-
Membros devem fornecer provas da situação inicial. A Comissão avaliaria estes objetivos e a 
sua justificação aquando da aprovação dos planos estratégicos da PAC.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos de execução sobre A Comissão adota atos de execução sobre 
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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.

o conteúdo do quadro de desempenho após 
consulta do Tribunal de Contas Europeu. 
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. en

Justificação

Tal como referido pelo TCE, a proposta da Comissão não contém os elementos necessários 
para um sistema de desempenho eficaz e, em especial, um conjunto coerente de indicadores 
de realizações, de resultados e de impacto.
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