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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A obrigação de coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD) da UE está codificada 
no artigo 208.º do Tratado de Lisboa: a UE comprometeu-se a ter em conta os objetivos de 
desenvolvimento em todas as políticas suscetíveis de afetar os países em desenvolvimento e 
evitar as contradições entre estas políticas. A segurança alimentar e a agricultura sustentável 
são domínios prioritários da cooperação para o desenvolvimento da UE. O quadro político 
pertinente da UE1 (2010) sublinha a importância da coerência das políticas para o 
desenvolvimento para a segurança alimentar a nível mundial e põe em destaque a política 
agrícola comum (PAC) da UE. 

Embora a incoerência entre a PAC e os objetivos de desenvolvimento tenha diminuído desde 
o desaparecimento das subvenções à exportação, continua a haver problemas nesta matéria. 
As subvenções da PAC e as medidas de apoio ao mercado que desencadeiam um aumento das 
exportações ou importações de certas mercadorias de ou para países em desenvolvimento 
podem ter efeitos negativos no desenvolvimento, do mesmo modo que a produção agrícola 
com utilização intensiva de recursos pode ter um impacto negativo no clima. 

O «regulamento horizontal» agora objeto de alteração prevê uma adaptação das regras de 
financiamento, gestão e acompanhamento para várias medidas da PAC. Estas «intervenções» 
são financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), frequentemente referidos como os dois 
«pilares» da PAC. A partir de 2021, a PAC terá um novo modelo de prestação que confere 
aos Estados-Membros mais responsabilidade na definição das prioridades nacionais. Este 
novo modelo é acompanhado de uma transição do «cumprimento» para o «desempenho», e a 
condicionalidade é um elemento importante da PAC. 

A relatora congratula-se com a transição para uma nova abordagem da PAC baseada nos 
resultados, que pode ser benéfica para a coerência com as políticas de cooperação para o 
desenvolvimento, clima e ambiente, mas, na medida em que serão os Estados-Membros quem 
definirá os seus próprios objetivos nos planos nacionais, há grandes possibilidades de 
assistirmos a uma ambição ser reduzida e a um nivelamento por baixo. Uma análise da 
presente proposta legislativa numa perspetiva de coerência das políticas para o 
desenvolvimento revela que esta não está suficientemente patente nas regras de 
financiamento, gestão e acompanhamento. 

A relatora propõe que o regulamento seja alterado de modo a introduzir um maior empenho 
na coerência das políticas para o desenvolvimento e assegurar uma consulta adequada das 
partes interessadas ao longo das diferentes fases de planeamento, execução, acompanhamento 
e avaliação da PAC, nomeadamente: 

- Maior empenho e clarificação das obrigações da UE e dos Estados-Membros de respeitar a 
obrigação do TFUE em matéria de coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD), 
a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. 

1 Comissão Europeia, Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Quadro estratégico da UE para 
ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios no domínio da segurança alimentar COM(2010)127 final. 
Bruxelas, CE, 31 de março de 2010.
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- Acompanhamento sistemático dos indicadores da CPD, dos ODS e das metas climáticas, 
bem como da pegada global da PAC. Extensão do atual mecanismo de monitorização dos 
mercados agrícolas, a fim de acompanhar os fluxos de comércio externo de produtos 
sensíveis de e para países parceiros em desenvolvimento. 

- Consulta de um vasto número de partes interessadas, incluindo parceiros e peritos em 
desenvolvimento, antes da definição dos planos estratégicos da PAC dos Estados-Membros. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento 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
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, e o 
artigo 208.º,

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «O futuro 
da alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, conclui que a política 
agrícola comum (a seguir designada por 
«PAC») deve continuar a intensificar a sua 
resposta a desafios e oportunidades futuros, 
estimulando o emprego, o crescimento, o 
investimento, o combate e adaptação às 
alterações climáticas, e levando a 
investigação e a inovação para fora dos 

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «O futuro 
da alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, conclui que a política 
agrícola comum (a seguir designada por 
«PAC») deve continuar a intensificar a sua 
resposta a desafios e oportunidades futuros, 
estimulando o emprego, o crescimento e o 
investimento nas zonas rurais, 
promovendo a inclusão social, reduzindo 
as disparidades de desenvolvimento entre 
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laboratórios, para os campos e mercados. A 
PAC deve ainda abordar as preocupações 
dos cidadãos relativamente à produção 
agrícola sustentável.

as regiões, promovendo o combate e 
adaptação às alterações climáticas, e 
levando a investigação e a inovação para 
fora dos laboratórios, para os campos e 
mercados. A Comunicação salienta 
igualmente a dimensão global da PAC e 
afirma o compromisso assumido pela 
União no sentido de reforçar a coerência 
das políticas numa perspetiva de 
desenvolvimento sustentável. A PAC deve 
ainda ser submetida a uma reforma para 
abordar as preocupações dos cidadãos 
relativamente à produção agrícola 
sustentável e ao seu impacto nos países 
terceiros, em particular nos países em 
desenvolvimento, garantindo que as 
populações disponham de alimentos 
nutritivos, seguros e saudáveis e 
promovendo o desenvolvimento 
sustentável e a gestão eficiente dos 
recursos naturais, como a água, o solo e o 
ar, a fim de assegurar a proteção da 
biodiversidade e a preservação dos 
habitats e das paisagens, em 
conformidade com as obrigações e os 
compromissos internacionais da União, 
nomeadamente a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo 
de Paris sobre as alterações climáticas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O modelo de prestação voltado para 
a conformidade da PAC deve ser ajustado 
para garantir um foco maior nos resultados 
e no desempenho. Por conseguinte, a 
União deve definir os objetivos políticos 
básicos, os tipos de intervenção e os 
requisitos básicos da União, ao passo que a 
maior parte da responsabilidade pelo 
cumprimento desses objetivos deve ser 
atribuída aos Estados-Membros. Neste 

(3) O modelo de prestação voltado para 
a conformidade da PAC deve ser ajustado 
para garantir um foco maior na agricultura 
sustentável. Por conseguinte, a União deve 
definir os objetivos políticos básicos, os 
tipos de intervenção e os requisitos básicos 
da União, nomeadamente no que respeita 
à Coerência das Políticas para o 
Desenvolvimento (CPD), ao passo que a 
maior parte da responsabilidade pelo 



PE629.647v02-00 6/29 AD\1176525PT.docx

PT

sentido, é necessário assegurar uma maior 
subsidiariedade, a fim de considerar as 
condições e necessidades locais. Por 
conseguinte, ao abrigo do novo modelo de 
prestação, os Estados-Membros devem ser 
responsáveis por adaptar as suas 
intervenções da PAC aos requisitos básicos 
da União, a fim de maximizar o seu 
contributo para os objetivos da PAC da 
União e estabelecer o quadro de 
cumprimento e controlo para os 
beneficiários.

cumprimento desses objetivos deve ser 
atribuída aos Estados-Membros. Neste 
sentido, é necessário assegurar uma maior 
subsidiariedade, a fim de considerar as 
condições e necessidades locais. Por 
conseguinte, ao abrigo do novo modelo de 
prestação, os Estados-Membros devem ser 
responsáveis por adaptar as suas 
intervenções da PAC às suas necessidades 
específicas e aos requisitos básicos da 
União, a fim de maximizar o seu contributo 
para os objetivos da PAC da União e 
estabelecer o quadro de cumprimento e 
controlo para os beneficiários.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (8-A) A aplicação da PAC deve ser 
coerente com os objetivos da cooperação 
para o desenvolvimento, tal como referido 
no artigo 208.º do Tratado, incluindo, 
entre outros, a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Em nome 
desta coerência política, as medidas 
tomadas ao abrigo do presente 
regulamento não devem prejudicar nem a 
capacidade de produção alimentar nem a 
segurança alimentar a longo prazo dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente dos países menos 
desenvolvidos (PMD), nem comprometer 
o cumprimento das obrigações da União 
em matéria de atenuação das alterações 
climáticas ao abrigo do Acordo de Paris 
sobre as alterações climáticas.

Justificação

Em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, todas as políticas da UE devem ter em conta 
os objetivos da cooperação para o desenvolvimento. Facilitar o desenvolvimento agrícola dos 
países em desenvolvimento e promover a segurança alimentar global são objetivos 
fundamentais da cooperação para o desenvolvimento prosseguida pela UE. A PAC tem 
efeitos externos que influenciam, nomeadamente, o comércio agrícola. O princípio da 
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coerência das políticas numa perspetiva de desenvolvimento obriga a que as eventuais 
repercussões nos mercados agrícolas e nos produtores locais dos países em desenvolvimento 
sejam monitorizadas e, sempre que possível, evitadas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A participação dos organismos 
pagadores acreditados pelos Estados-
Membros é um pré-requisito crucial do 
novo modelo de prestação para garantir, de 
forma razoável, que os objetivos e metas 
estabelecidos nos Planos Estratégicos 
relevantes da PAC são alcançados através 
das intervenções financiadas pelo 
orçamento da União. Convém, por 
conseguinte, indicar expressamente no 
presente regulamento que apenas as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados podem ser 
reembolsadas através do orçamento da 
União. Além disso, as despesas financiadas 
pela União para as intervenções referidas 
no Regulamento Plano Estratégico da PAC 
devem ter um resultado correspondente e 
respeitar os requisitos básicos da União e 
os sistemas de governação.

(11) A participação dos organismos 
pagadores acreditados pelos Estados-
Membros é um pré-requisito crucial do 
novo modelo de prestação para garantir, de 
forma razoável, que os objetivos e metas 
estabelecidos nos Planos Estratégicos 
relevantes da PAC são alcançados através 
das intervenções financiadas pelo 
orçamento da União. Convém, por 
conseguinte, indicar expressamente no 
presente regulamento que apenas as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados podem ser 
reembolsadas através do orçamento da 
União. Além disso, as despesas financiadas 
pela União para as intervenções referidas 
no Regulamento Plano Estratégico da PAC 
devem ter um resultado correspondente e 
respeitar os requisitos básicos da União e 
os sistemas de governação. Deve também 
servir para alcançar os objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS). De 
acordo com os princípios da boa gestão 
financeira e de uma utilização ótima dos 
recursos financeiros da União, cabe 
consultar um vasto leque de partes 
interessadas sobre o planeamento e a 
afetação dos fundos da União e nacionais. 
Essas consultas devem ser organizadas 
pelos Estados-Membros, antes de 
definirem os seus planos estratégicos da 
PAC, e pela Comissão, antes de validar as 
estratégias nacionais. Os parceiros de 
desenvolvimento devem ser incluídos nas 
questões relacionadas com a CPD e o 
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impacto da PAC nas populações dos 
países em desenvolvimento, em especial 
nos PMD.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de dotar a Comissão dos 
meios necessários para cumprir as suas 
responsabilidades no que diz respeito a 
assegurar a CPD na execução da PAC, 
em conformidade com o Regulamento 
(UE).../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC], devem ser previstas 
capacidades de monitorização alargadas 
que facilitem a monitorização dos efeitos 
externos da PAC, especialmente no que 
diz respeito aos países em 
desenvolvimento.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Atendendo ao novo modelo de 
prestação da PAC, com ênfase nos 
resultados, é necessário medir as 
realizações e os impactos relativos a todos 
os objetivos da PAC, tal como referido nos 
artigos 5.º e 6.º do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC], com vista a dar garantias quanto à 
utilização eficaz dos fundos da PAC.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 25-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-B) De acordo com o princípio da 
eficiência orçamental, não devem ser 
aplicados fundos públicos na PAC que 
criem outros custos para o ambiente, a 
saúde pública ou a ajuda ao 
desenvolvimento. Essas atividades 
prejudiciais não devem receber 
financiamento da PAC. Por conseguinte, 
na prestação de garantias quanto à 
eficácia da despesa da PAC e da União, o 
conceito do que constitui um risco para os 
interesses financeiros do orçamento da 
União deveria incluir os riscos para o 
ambiente, a saúde pública e a CPD. Tal 
serve igualmente para assegurar a 
coerência das prioridades e objetivos da 
PAC e de outras políticas da União. A 
minimização dos custos adicionais 
noutros domínios deve permitir assegurar 
uma gestão eficiente da despesa pública.

Justificação

Os custos resultantes de impactos relacionados com o ambiente, a saúde pública, as 
estruturas sociais ou o desenvolvimento são externalizados para outros domínios de despesa 
pública, incluindo despesa da UE. Significa que pagamos de forma repetida no caso de a 
despesa ser ineficiente, por exemplo, uma vez com um pagamento que causa uma 
sobreprodução, novamente para responder a crises e novamente na despesa com a ajuda ao 
desenvolvimento. Ou pagar uma vez por práticas agrícolas que se revelam poluentes, pagar 
novamente para a respetiva limpeza ou para reabilitar os ecossistemas, ou novamente para 
tratar a água potável.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Relativamente ao acompanhamento 
plurianual do desempenho, a Comissão 
deve também ficar habilitada a suspender 
pagamentos. Por conseguinte, em casos de 
atraso ou de progresso insuficiente no 

(30) Relativamente ao acompanhamento 
plurianual do desempenho, a Comissão 
deve também ficar habilitada a suspender 
pagamentos. Por conseguinte, em casos de 
atraso ou de progresso insuficiente no 
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cumprimento dos objetivos estabelecidos 
no plano estratégico nacional da PAC, a 
Comissão deve poder solicitar ao 
Estado-Membro em causa que tome as 
medidas corretivas necessárias, de acordo 
com um plano de ação a estabelecer em 
consulta com a Comissão e onde constam 
indicadores claros de progresso, através de 
um ato de execução. Se o Estado-Membro 
não apresentar ou executar o plano de ação 
ou se o plano de ação for manifestamente 
insuficiente para remediar a situação, a 
Comissão deve ter autoridade para 
suspender os pagamentos mensais ou 
intercalares, através de um ato de 
execução.

cumprimento dos objetivos estabelecidos 
no plano estratégico nacional da PAC, a 
Comissão deve poder solicitar ao 
Estado-Membro em causa que tome as 
medidas corretivas necessárias, de acordo 
com um plano de ação a estabelecer em 
consulta com a Comissão e onde constam 
indicadores claros de progresso, através de 
um ato de execução. O plano de ação deve 
ser elaborado com a participação dos 
parceiros referidos no artigo 94.º. Se o 
Estado-Membro não apresentar ou executar 
o plano de ação ou se o plano de ação for 
manifestamente insuficiente para remediar 
a situação, a Comissão deve ter autoridade 
para suspender os pagamentos mensais ou 
intercalares, através de um ato de 
execução. Deve ser prestada especial 
atenção ao respeito da legislação da 
União em matéria de ambiente, bem como 
aos compromissos assumidos pela União e 
pelos Estados-Membros no âmbito da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e às obrigações ao abrigo do 
Tratado.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Tal como sucedeu com o 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, a 
Comissão deve ter autoridade para 
suspender pagamentos se existirem 
deficiências graves nos sistemas de 
governação, incluindo o incumprimento de 
requisitos básicos da União e a falta de 
fiabilidade dos relatórios. No entanto, é 
necessário rever as condições para 
suspender pagamentos a fim de tornar o 
mecanismo mais eficaz. As consequências 
financeiras de tais suspensões devem ser 
decididas num procedimento ad hoc da 
conformidade.

(31) Tal como sucedeu com o 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, a 
Comissão deve ter autoridade para 
suspender pagamentos se existirem 
deficiências graves nos sistemas de 
governação, incluindo o incumprimento de 
requisitos básicos da União e a falta de 
fiabilidade dos relatórios. A incoerência 
entre a execução da PAC e outras 
políticas da União, nomeadamente no 
contexto dos ODS, do clima, do ambiente 
e dos direitos humanos, deve ser 
considerada uma deficiência grave dos 
sistemas de governação dos 
Estados-Membros. No entanto, é 
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necessário rever as condições para 
suspender pagamentos a fim de tornar o 
mecanismo mais eficaz. As consequências 
financeiras de tais suspensões devem ser 
decididas num procedimento ad hoc da 
conformidade.

Justificação

Tendo em conta a necessidade de a política agrícola comum ser coerente com a política de 
desenvolvimento da União, como reconhecido pela Comunicação da Comissão sobre o futuro 
da alimentação e da agricultura (COM (2017) 713 final), bem como pelo Conselho e pelos 
Estados-Membros no «Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento» de 2017, as 
incoerências entre a aplicação da PAC e os objetivos externos mais vastos da União serão 
objeto de sanções se tal se dever a ações deliberadas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A Comissão é responsável pela 
execução do orçamento da União em 
cooperação com os Estados-Membros, nos 
termos do artigo 317.º do Tratado. Deste 
modo, a Comissão fica habilitada a decidir, 
por meio de atos de execução, se as 
despesas efetuadas pelos Estados-Membros 
estão em conformidade com o direito da 
União. Os Estados-Membros devem dispor 
do direito de justificar as suas decisões de 
pagamento e recorrer à conciliação em 
caso de desacordo com a Comissão. A fim 
de dar aos Estados-Membros garantias 
jurídicas e financeiras relativamente às 
despesas efetuadas no passado, deve ser 
fixado um prazo de prescrição para que a 
Comissão decida as consequências 
financeiras decorrentes do incumprimento.

(41) A Comissão é responsável pela 
execução do orçamento da União em 
cooperação com os Estados-Membros, nos 
termos do artigo 317.º do Tratado. Deste 
modo, a Comissão fica habilitada a decidir, 
por meio de atos de execução, se as 
despesas efetuadas pelos Estados-Membros 
estão em conformidade com o direito da 
União, as prioridades e os acordos 
internacionais, nomeadamente a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e o Acordo de Paris sobre as alterações 
climáticas. Entre estes objetivos, deve ser 
dada uma especial atenção ao princípio 
da CPD, bem como aos objetivos da 
política climática e ambiental da União 
enunciados no artigo 191.º do Tratado. A 
política agrícola e o seu financiamento 
não devem impedir o funcionamento de 
outras políticas da União. Os Estados-
Membros devem dispor do direito de 
justificar as suas decisões de pagamento e 
recorrer à conciliação em caso de 
desacordo com a Comissão. A fim de dar 
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aos Estados-Membros garantias jurídicas e 
financeiras relativamente às despesas 
efetuadas no passado, deve ser fixado um 
prazo de prescrição para que a Comissão 
decida as consequências financeiras 
decorrentes do incumprimento.

Justificação

Tendo em conta a necessidade de a política agrícola comum ser coerente com a política de 
desenvolvimento da União, como reconhecido pela Comunicação da Comissão sobre o futuro 
da alimentação e da agricultura (COM (2017) 713 final), bem como pelo Conselho e pelos 
Estados-Membros no «Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento» de 2017, as 
incoerências entre a aplicação da PAC e os objetivos externos mais vastos da União serão 
objeto de sanções se tal se dever a ações deliberadas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A Comunicação da Comissão 
intitulada «O futuro da alimentação e da 
agricultura» estabeleceu o reforço dos 
cuidados ambientais e das ações climáticas 
e contribuiu para a consecução dos 
objetivos ambientais e climáticos da União 
enquanto orientação estratégica da futura 
PAC. Assim, a partilha do Sistema de 
Identificação de Parcelas de Terreno e 
outros dados do Sistema Integrado de 
Administração e Controlo tornou-se 
necessária para fins ambientais e climáticos 
ao nível nacional e da União. Assim, deve 
prever-se a partilha dos dados recolhidos 
por meio do sistema integrado, os quais são 
relevantes para efeitos ambientais e 
climáticos, entre as autoridades públicas 
dos Estados-Membros e as instituições e 
organismos da União. A fim de aumentar a 
eficiência na utilização dos dados 
disponíveis para diferentes autoridades 
públicas para a elaboração de estatísticas 
europeias, deve também prever-se que os 

(49) A Comunicação da Comissão 
intitulada «O futuro da alimentação e da 
agricultura» estabeleceu o reforço dos 
cuidados ambientais e das ações climáticas 
e contribuiu para a consecução dos 
objetivos ambientais e climáticos da União 
enquanto orientação estratégica da futura 
PAC. A Comunicação salienta igualmente 
a dimensão global da PAC e afirma o 
compromisso da União de reforçar a 
coerência das políticas numa perspetiva 
de desenvolvimento sustentável. Assim, à 
escala nacional e da União, a partilha do 
Sistema de Identificação de Parcelas de 
Terreno e outros dados do Sistema 
Integrado de Administração e Controlo 
tornou-se necessária para fins ambientais e 
climáticos e para a CPD, bem como para 
a consecução dos ODS e para a coerência 
com outras políticas internas e externas 
da União ao nível nacional e da União. 
Assim, deve prever-se a partilha dos dados 
recolhidos por meio do sistema integrado, 
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dados do sistema integrado sejam 
disponibilizados para fins estatísticos aos 
organismos que fazem parte do Sistema 
Estatístico Europeu.

os quais são relevantes para estes efeitos, 
entre as autoridades públicas dos 
Estados-Membros e as instituições e 
organismos da União. A fim de aumentar a 
eficiência na utilização dos dados 
disponíveis para diferentes autoridades 
públicas para a elaboração de estatísticas 
europeias, deve também prever-se que os 
dados do sistema integrado sejam 
disponibilizados para fins estatísticos aos 
organismos que fazem parte do Sistema 
Estatístico Europeu.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (49-A) Deve também ser respeitada uma 
orientação estratégica adicional para 
assegurar a coerência entre os resultados 
comerciais do setor agroalimentar 
relacionados com a PAC e a política de 
desenvolvimento da União no 
planeamento e na aplicação pelos 
Estados-Membros das políticas e 
instrumentos da PAC, em especial no que 
diz respeito à utilização do apoio 
associado voluntário e da reserva agrícola 
para fazer face a situações de crise no 
mercado.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Tendo em conta a estrutura 
internacional do comércio agrícola e no 
interesse do funcionamento adequado do 
mercado interno, é necessário organizar a 
cooperação entre os Estados-Membros. É 
igualmente necessário estabelecer, ao nível 

(53) Tendo em conta a estrutura 
internacional do comércio agrícola e no 
interesse do funcionamento adequado do 
mercado interno e das obrigações de CPD, 
é necessário organizar a cooperação entre 
os Estados-Membros e entre estes e os 
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da União, um sistema centralizado de 
documentação relativamente às empresas 
beneficiárias ou devedoras estabelecidas 
em países terceiros.

países terceiros. É igualmente necessário 
estabelecer, ao nível da União, um sistema 
centralizado de documentação 
relativamente às empresas beneficiárias ou 
devedoras estabelecidas em países 
terceiros. Esse sistema deverá contribuir 
para a identificação das incoerências 
entre a execução da PAC e os objetivos 
das políticas externas da União. O sistema 
de documentação deverá salientar a 
contribuição ou o impacto das empresas 
supramencionadas estabelecidas em 
países terceiros relativamente à Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Essa documentação deverá igualmente 
salientar a contribuição da PAC, 
especialmente no que se refere à sua 
dimensão externa, para os objetivos de 
desenvolvimento da União, tal como 
previsto no artigo 208.º do Tratado.

Justificação

Num espírito de boa e eficiente cooperação com os países terceiros, a Comissão deve 
intensificar o diálogo com os países parceiros sobre todos os aspetos com repercussões no 
seu processo de desenvolvimento, independentemente de estes se inserirem ou não 
diretamente no âmbito da política da União. Os contributos dos parceiros da União devem 
visar a identificação e a debelação das incoerências nas políticas da UE e a recolha e 
partilha de dados deverá facilitar este processo.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A condicionalidade é um elemento 
importante da PAC, em especial no que se 
refere aos seus elementos ambientais e 
climáticos, mas também em matéria de 
saúde pública e questões conexas 
relacionadas com os animais. Isso implica 
que devem ser efetuados controlos e, se for 
caso disso, devem ser aplicadas sanções 
para garantir a eficácia do sistema de 

(55) A condicionalidade é um elemento 
importante da PAC, ao assegurar que os 
pagamentos obtêm um elevado grau de 
sustentabilidade, por exemplo no 
respeitante à utilização de pesticidas e ao 
assegurar condições de concorrência 
equitativas para os agricultores nos 
Estados-Membros e entre estes, em 
especial no que se refere aos seus 
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condicionalidade. Para que existam 
condições de concorrência equitativas entre 
os beneficiários nos diferentes 
Estados-Membros, devem ser introduzidas 
a nível da União determinadas regras 
gerais aplicáveis aos controlos e sanções 
da condicionalidade.

elementos ambientais e climáticos, mas 
também em matéria de saúde pública e 
bem-estar dos animais. Isso implica que 
devem ser efetuados controlos e, se for 
caso disso, devem ser aplicadas sanções 
para garantir a eficácia do sistema de 
condicionalidade. Para que existam 
condições de concorrência equitativas entre 
os beneficiários nos diferentes 
Estados-Membros, devem ser introduzidas 
a nível da União determinadas regras 
gerais aplicáveis à condicionalidade, bem 
como controlos e sanções relacionados 
com a não conformidade.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Neste contexto, deverá ser 
devidamente reconhecido o papel 
desempenhado pela sociedade civil, 
incluindo os meios de comunicação social 
e as organizações não governamentais, 
bem como a sua contribuição para reforçar 
o enquadramento de controlo das 
administrações na luta contra a fraude e a 
utilização indevida dos fundos públicos.

(67) Neste contexto, deverá ser 
devidamente reconhecido o papel 
desempenhado pela sociedade civil, 
incluindo os meios de comunicação social 
e as organizações não governamentais, 
bem como a sua contribuição para reforçar 
o enquadramento de controlo das 
administrações na luta contra a fraude e a 
utilização indevida dos fundos públicos. As 
partes interessadas acima referidas 
devem, além disso, ser incentivadas a 
destacar e transmitir ao auditor da 
Comissão criado pelo Regulamento 
(UE).../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC] as incoerências entre 
a execução da PAC e as políticas 
existentes da União, tendo especialmente 
em conta as políticas da União em 
matéria de ambiente e desenvolvimento.

Justificação

Em 2005, a UE comprometeu-se a reconhecer e reforçar o princípio da participação dos 
intervenientes não estatais a fim de cumprir os objetivos de desenvolvimento dos países 
terceiros parceiros com a apresentação do «Consenso sobre o desenvolvimento», reafirmado 
em 2017 pelo «Novo Consenso sobre o Desenvolvimento». Foi criada a função de auditor da 
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Comissão na sequência de alterações ao Regulamento Planos Estratégicos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

(82) As competências de execução da 
Comissão devem abranger também: as 
regras destinadas à aplicação uniforme das 
obrigações dos Estados-Membros no que 
respeita à proteção dos interesses 
financeiros da União e as regras 
necessárias à aplicação uniforme dos 
controlos na União.

(82) As competências de execução da 
Comissão devem abranger também: as 
regras destinadas à aplicação uniforme das 
obrigações dos Estados-Membros no que 
respeita à proteção dos interesses 
financeiros da União, que devem incluir o 
princípio da eficiência orçamental, ao não 
permitirem pagamentos da PAC 
suscetíveis de gerar custos adicionais para 
o orçamento da União, e as regras 
necessárias à aplicação uniforme dos 
controlos na União. Por conseguinte, a 
Comissão deve igualmente estabelecer 
regras que garantam a coerência entre a 
execução da PAC pelos Estados-Membros 
e as outras políticas da União, dando 
particular atenção aos requisitos 
ambientais estabelecidos nos artigos 11.º e 
191.º do Tratado, bem como às obrigações 
relativas à CPD, estabelecidas no 
artigo 208.º do Tratado.

Justificação

Os custos resultantes de impactos relacionados com o ambiente, a saúde pública, as 
estruturas sociais ou o desenvolvimento são externalizados para outros domínios de despesa 
pública, incluindo despesa da UE. Significa que pagamos de forma repetida no caso de a 
despesa ser ineficiente, por exemplo, uma vez com um pagamento que causa uma 
sobreprodução, novamente para responder a crises e novamente na despesa com a ajuda ao 
desenvolvimento. Ou pagar uma vez por práticas agrícolas que se revelam poluentes, pagar 
novamente para a respetiva limpeza ou para reabilitar os ecossistemas, ou novamente para 
tratar a água potável.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações necessárias para a análise, 
gestão, acompanhamento, intercâmbio de 
informações e aplicação da PAC, bem 
como as relativas à instauração de sistemas 
de controlo e à assistência técnica e 
administrativa;

a) Ações necessárias para a análise, 
gestão, acompanhamento, intercâmbio de 
informações e aplicação da PAC e da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e do Acordo de Paris sobre as 
alterações climáticas, bem como as 
relativas à instauração de sistemas de 
controlo e à assistência técnica e 
administrativa;

Justificação

Em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, todas as políticas da UE devem ter em conta 
os objetivos da cooperação para o desenvolvimento. O reforço da segurança alimentar 
mundial e o apoio ao desenvolvimento de sistemas agrícolas robustos nos países em 
desenvolvimento são importantes objetivos da cooperação para o desenvolvimento da UE e 
dos ODS.  A regulação do mercado interno no setor agrícola tem implicações diretas para a 
robustez destes sistemas nos países em desenvolvimento.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As ações empreendidas pela 
Comissão através de aplicações de 
teledeteção utilizadas para acompanhar os 
recursos agrícolas, nos termos do artigo 
23.º;

c) As ações empreendidas pela 
Comissão através de aplicações de 
teledeteção utilizadas para acompanhar os 
recursos agrícolas e a participação dos 
Estados-Membros em práticas agrícolas 
conformes com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo 
de Paris sobre as alterações climáticas, 
nos termos do artigo 23.º;

Justificação

Em conformidade com o artigo 208.º do TFUE, todas as políticas da UE devem ter em conta 
os objetivos da cooperação para o desenvolvimento. O reforço da segurança alimentar 
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mundial e o apoio ao desenvolvimento de sistemas agrícolas robustos nos países em 
desenvolvimento são importantes objetivos da cooperação para o desenvolvimento da UE e 
dos ODS.  A regulação do mercado interno no setor agrícola tem implicações diretas para a 
robustez destes sistemas nos países em desenvolvimento. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Estudos sobre a PAC e avaliações 
das medidas financiadas pelos Fundos, 
incluindo a melhoria dos métodos de 
avaliação e o intercâmbio de informações 
sobre práticas no âmbito da PAC, bem 
como estudos realizados com o Banco 
Europeu de Investimento (BEI);

f) Estudos sobre a PAC e avaliações 
das medidas financiadas pelos Fundos, 
incluindo a melhoria dos métodos de 
avaliação e o intercâmbio de informações 
sobre práticas no âmbito da PAC, bem 
como estudos realizados com o Banco 
Europeu de Investimento (BEI), com a 
participação de partes interessadas 
pertinentes referidos no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], 
nomeadamente partes interessadas locais, 
regionais, nacionais e internacionais, 
peritos académicos e ONG; 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Contribuição para ações relativas à 
difusão de informações, sensibilização, 
promoção da cooperação e intercâmbio de 
experiências ao nível da União, realizadas 
no âmbito das intervenções de 
desenvolvimento rural, incluindo a ligação 
em rede dos intervenientes em causa;

h) Contribuição para ações relativas à 
difusão de informações, sensibilização, 
nomeadamente no que diz respeito às 
consequências da PAC à escala mundial, 
promoção da cooperação e intercâmbio de 
experiências ao nível local, regional, 
nacional, da União e internacional, 
realizadas no âmbito das intervenções de 
desenvolvimento rural, incluindo a ligação 
em rede dos intervenientes em causa;
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Efeitos da PAC nos países 
terceiros, em especial nos países em 
desenvolvimento.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promover e garantir a aplicação 
harmonizada das normas da União.

d) Promover e garantir a aplicação 
harmonizada das normas da União, bem 
como das normas a aplicar pela União 
decorrentes dos tratados internacionais 
pertinentes.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Gerir os mercados agrícolas da 
União num contexto global;

a) Gerir de forma equitativa e 
sustentável os mercados agrícolas da 
União num contexto global, 
nomeadamente criando e expandindo 
mecanismos de monitorização do mercado 
a nível regional e mundial, tendo em 
conta os objetivos de desenvolvimento;

Justificação

A monitorização é necessária para compreender os efeitos externos que as políticas internas 
da UE têm no mundo em desenvolvimento, e assim alcançar a coerência das políticas para o 
desenvolvimento.   Do mesmo modo, tal como estabelecido no artigo 191.º do TFUE, a PAC e 
o seu financiamento não devem obstar à realização dos ODS ou das metas enunciadas no 
Acordo de Paris.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Assegurar a monitorização 
agroeconómica e agro-ambiental-climática 
da utilização das terras agrícolas e das 
alterações do uso dos solos agrícolas, 
incluindo a agrossilvicultura, e o 
acompanhamento do estado das culturas, a 
fim de permitir a realização de estimativas, 
nomeadamente no que se refere aos 
rendimentos e à produção agrícola e 
impactos agrícolas associados a 
circunstâncias excecionais;

b) Assegurar a monitorização 
agroeconómica e agro-ambiental-climática 
da utilização das terras agrícolas e das 
alterações do uso dos solos agrícolas, 
incluindo a agrossilvicultura, e o 
acompanhamento do estado das culturas, a 
fim de permitir a realização de estimativas, 
nomeadamente no que se refere aos 
rendimentos e à produção agrícola e 
impactos agrícolas associados a 
circunstâncias excecionais, assim como a 
monitorização dos progressos na 
aplicação de práticas agrícolas que 
contribuam para alcançar os objetivos e 
metas para o clima estabelecidas na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e no Acordo de Paris sobre as 
alterações climáticas;

Justificação

A monitorização é necessária para compreender os efeitos externos que as políticas internas 
da UE têm no mundo em desenvolvimento. Do mesmo modo, tal como estabelecido no artigo 
191.º do TFUE, a PAC e o seu financiamento não devem obstar à realização dos ODS ou das 
metas enunciadas no Acordo de Paris. 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Contribuir para a transparência dos 
mercados mundiais;

d) Contribuir para a transparência dos 
mercados mundiais, assegurando 
nomeadamente a CPD;
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 7.º, alínea c), a 
Comissão deve financiar as ações no que 
diz respeito à recolha ou à aquisição de 
informações necessárias à execução e ao 
acompanhamento da PAC, incluindo os 
dados obtidos via satélite e os dados 
meteorológicos, a criação de uma 
infraestrutura de dados espaciais e de um 
sítio Internet, a realização de estudos 
específicos ligados às condições climáticas, 
a utilização da teledeteção na 
monitorização das alterações de utilização 
de terrenos agrícolas para apoiar o 
acompanhamento da saúde dos solos e a 
atualização dos modelos 
agrometeorológicos e econométricos. Se 
necessário, estas ações devem ser 
realizadas em colaboração com a AEA, o 
JRC, laboratórios e organismos nacionais, 
ou com a participação do setor privado.

Nos termos do artigo 7.º, alínea c), a 
Comissão deve financiar as ações no que 
diz respeito à recolha ou à aquisição de 
informações necessárias à execução e ao 
acompanhamento da PAC e dos seus 
efeitos, tanto dentro como fora da União, 
incluindo os dados obtidos via satélite e os 
dados meteorológicos, a criação de uma 
infraestrutura de dados espaciais e de um 
sítio Internet, a realização de estudos 
específicos ligados às condições climáticas, 
a utilização da teledeteção na 
monitorização das alterações de utilização 
de terrenos agrícolas para apoiar o 
acompanhamento da saúde dos solos e a 
atualização dos dados e modelos 
agrometeorológicos e econométricos. Se 
necessário, estas ações devem ser 
realizadas em colaboração com a AEA, o 
JRC, laboratórios e organismos nacionais, 
ou com a participação da sociedade civil e 
do setor privado. Tal inclui a partilha do 
acesso e a contribuição para iniciativas e 
fontes de dados internacionais, incluindo 
a CQNUAC, bem como dados sobre o 
clima e o ambiente, ou dados e/ou 
informações que contribuam para a 
transparência dos mercados mundiais ou 
para a consecução dos ODS.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23-A
Monitorização da coerência das políticas 

para o desenvolvimento:
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1. De acordo com o artigo 208.º do 
Tratado, o impacto da PAC nos sistemas 
alimentares e na segurança alimentar a 
longo prazo nos países em 
desenvolvimento deve ser sujeito a 
avaliações regulares e independentes. 
Esta monitorização deve prestar especial 
atenção ao impacto dos fluxos do 
comércio agroalimentar entre a União e 
os países em desenvolvimento em termos 
de: 
a)  produção, transformação e 
distribuição de alimentos nos PMD,
b)  pequenos produtores locais e 
mulheres agricultoras,
c) produtos considerados essenciais 
pelos países em desenvolvimento,
d)  produtos provenientes de setores 
onde tenham sido concedidos pagamentos 
associados no âmbito da PAC e aplicadas 
medidas da PAC para a gestão de crises.
2. A avaliação deve examinar os 
dados dos observatórios do mercado da 
UE, fornecendo informações sobre os 
ODS, bem como dados comprovativos 
facultados pelos países parceiros e outras 
partes interessadas, como organizações da 
sociedade civil. Para o efeito, deve 
alargar-se o âmbito setorial e geográfico 
dos observatórios do mercado da União 
aos produtos considerados essenciais 
pelos países parceiros e para abranger os 
PMD. A Comissão deve adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 100.º, a fim de complementar o 
presente regulamento, definindo o âmbito 
e o processo da avaliação.
3. Se os dados de monitorização 
indicarem um risco de efeitos adversos 
sobre a produção e o processamento 
agroalimentar e a segurança alimentar de 
um país em desenvolvimento, a Comissão 
deve emitir um alerta precoce, incitando a 
uma consulta entre a União e as 
comunidades agrícolas em questão, bem 
como os governos dos países parceiros, a 
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fim de acordar medidas. As partes 
afetadas devem ter acesso a uma 
salvaguarda social.
4. Caso ocorram efeitos adversos sem 
que um alerta precoce tenha sido emitido, 
a parte afetada pode apresentar queixa. 
As queixas devem ser recebidas pelo 
relator permanente do Parlamento 
Europeu em matéria da coerência das 
políticas para o desenvolvimento e devem 
ser processadas pelos auditores da 
Comissão. Os grupos afetados e outras 
partes interessadas podem apresentar 
dados comprovativos.
5. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual sobre os resultados da 
avaliação, os dados probatórios recebidos 
e a resposta política da União.

Justificação

Este processo visa estabelecer um mecanismo que controle a coerência das políticas para o 
desenvolvimento e que permita, em simultâneo, que a Comissão receba sinais relativos aos 
mercados e comunidades potencialmente afetados. Tal expande o papel dos observatórios do 
mercado já existentes. O papel de auditor da Comissão já existe na Comissão Europeia, 
podendo o mesmo ser igualmente atribuído no seio das delegações da UE com competências 
agrícolas e comerciais.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Regras relativas ao financiamento, 
nos termos do artigo 7.º, alíneas b) e c);

a) Regras relativas ao financiamento, 
nos termos do artigo 7.º, alíneas b), c) e k);

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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i-A) não causem danos sociais ou 
ambientais e sejam coerentes com os 
objetivos políticos da União, bem como 
com os compromissos e deveres 
internacionais, tal como referido nos 
artigos 5.º e 6.º do Regulamento (UE) .../...  
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação ou não estiver em consonância 
com os acordos internacionais da União 
ou com a CPD, a Comissão pode adotar 
atos de execução que suspendam os 
pagamentos mensais referidos no artigo 
19.º, n.º 3, ou os pagamentos intercalares 
referidos no artigo 30.º.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A prestação de informações financiada 
nos termos do artigo 7.º, alínea e), visa, 
nomeadamente, contribuir para explicar, 
executar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar a opinião pública para o 
conteúdo e os objetivos dessa política, 
restabelecer, através de campanhas de 
informação, a confiança do consumidor 
na sequência de crises, informar os 
agricultores e outras partes ativas nas zonas 
rurais e promover o modelo de agricultura 
europeu, bem como ajudar os cidadãos a 

As informações financiadas nos termos do 
artigo 7.º, alínea e), visam, nomeadamente, 
contribuir para explicar, executar e 
desenvolver a PAC e sensibilizar a opinião 
pública para o seu conteúdo e os seus 
objetivos, incluindo a atenuação das 
alterações climáticas, a proteção do 
ambiente, o bem-estar dos animais, a 
manutenção de estruturas sociais em 
zonas rurais, bem como a sua dimensão 
global, assumindo simultaneamente a 
responsabilidade pelo impacto da PAC, 
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compreendê-lo. em particular nos países em 
desenvolvimento, assim como informar os 
cidadãos, na sequência de crises, através 
de campanhas de informação imparciais e 
objetivas, informar os agricultores e outras 
partes ativas nas zonas rurais e promover 
um modelo de agricultura da União 
sustentável, bem como ajudar os cidadãos 
a compreendê-lo.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema instaurado pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
57.º, n.º 2, inclui controlos sistemáticos que 
visam igualmente as áreas que apresentam 
o maior risco de erro.

O sistema instaurado pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
57.º, n.º 2, inclui controlos sistemáticos que 
visam igualmente as áreas que apresentam 
o maior risco de erro e relativamente às 
quais a natureza desse risco acarreta o 
maior nível de danos para o ambiente, o 
clima e a saúde pública ou dos animais.

Justificação

Adaptação do conceito de risco ao novo modelo de prestação. O princípio de «risco para os 
Fundos» aplicado até à data também deve ser entendido como uma utilização eficaz dos 
fundos públicos da UE e dos Estados-Membros: tal significa que, de acordo com o princípio 
da eficiência orçamental, a PAC não deve possibilitar um desembolso de fundos públicos que 
implique custos adicionais, uma vez que esses custos externalizados acabam, posteriormente, 
por ser suportados por fundos públicos.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não são efetuados controlos ao nível do 
BEI ou de outras instituições financeiras 
internacionais de que um Estado-Membro 
seja acionista.

Os Estados-Membros não efetuam 
controlos ao nível do BEI ou de outras 
instituições financeiras internacionais de 
que um Estado-Membro seja acionista. 
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Esses controlos sistemáticos da 
conformidade e da coerência devem ser 
efetuados a nível da União ou a outro 
nível adequado.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os conjuntos de dados 
recolhidos através do sistema integrado e 
que sejam relevantes para a Comissão 
analisar, acompanhar e avaliar o impacto 
da PAC, os planos estratégicos da PAC e 
as intervenções apoiadas nos objetivos de 
desenvolvimento da União e nos países 
em desenvolvimento, sejam partilhados 
gratuitamente com a Comissão e, se 
necessário, com os organismos nacionais 
dos Estados-Membros responsáveis pela 
elaboração dos planos estratégicos da 
PAC e com as autoridades nacionais de 
gestão dos planos estratégicos da PAC.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 76-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76-A
Provas de investimentos responsáveis e de 

boas práticas
As empresas que desejem que os seus 
investimentos e as suas boas práticas 
capazes de contrabalançar os impactos 
negativos sejam tidas em conta no âmbito 
da avaliação prevista no artigo 7.º do 
Regulamento (UE).../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] devem 
fornecer à Comissão as provas 
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necessárias.

Alteração 37

Proposta de regulamento
 Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão uma lista das empresas 
estabelecidas num país terceiro 
relativamente às quais o depósito e/ou o 
pagamento do montante em causa tenha 
sido efetuado ou devesse ter sido efetuado 
nesse Estado-Membro.

2. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão uma lista das empresas 
estabelecidas num país terceiro 
relativamente às quais o depósito e/ou o 
pagamento do montante em causa tenha 
sido efetuado ou devesse ter sido efetuado 
nesse Estado-Membro. Sempre que 
necessário, a Comissão convida peritos de 
países terceiros, incluindo países em 
desenvolvimento, a fim de obter uma 
avaliação dos impactos externos da 
aplicação da PAC a nível dos 
Estados-Membros.

Justificação

Num espírito de boa e eficiente cooperação com os países terceiros, a Comissão deve 
intensificar o diálogo com os países parceiros sobre todos os aspetos que tenham 
repercussões no seu processo de desenvolvimento. Os contributos dos parceiros da União 
devem visar a identificação e a debelação das incoerências nas políticas da UE, 
especialmente entre os aspetos externos das políticas internas e as políticas externas 
propriamente ditas. 

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A apresentação de provas a que se 
refere o artigo 76.º-A, no que respeita aos 
investimentos responsáveis e às boas 
práticas;
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