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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos, a PAC foi objeto de um processo de reformas significativo. Esta fase tem 
tido uma importância fundamental para moldar o futuro da maior política europeia, mas, 
infelizmente, não conseguiu dar uma resposta adequada aos grandes desafios que temos pela 
frente. A PAC tem de garantir bens públicos essenciais à nossa comunidade: a segurança 
alimentar, o crescimento sustentável e uma resposta concreta à crise ambiental e climática. 
Para garantir estes objetivos, tem de apoiar adequadamente o rendimento dos agricultores e o 
nível de emprego no setor agrícola, especialmente nas zonas rurais.

Para este efeito, é da maior importância que a PAC mantenha o mesmo nível de 
financiamento no próximo quadro financeiro plurianual. Na sequência do Brexit e de outras 
emergências globais que necessitam de um apoio mais forte do orçamento da UE, o relator 
compreende a necessidade de financiar novas políticas, mas tal não deve prejudicar a mais 
emblemática política comum da UE, à qual são exigidas, ano após ano, novas e difíceis 
tarefas.

A nova proposta da Comissão introduz um novo modelo, baseado em nove objetivos, e coloca 
a tónica nos objetivos políticos relacionados com o ambiente e as alterações climáticas. O 
relator propõe a alteração de dois dos nove objetivos, a fim de os tornar mais coerentes com a 
legislação ambiental em vigor. A proposta define um novo paradigma, com uma maior 
flexibilidade para os Estados-Membros através dos seus planos estratégicos e uma mudança 
para uma política mais baseada no desempenho.

Embora o relator se congratule com a nova condicionalidade reforçada e com o potencial do 
regime ecológico obrigatório, que poderá recompensar os agricultores que deem um 
contributo concreto para os objetivos da UE em matéria de clima e de ambiente e para as 
metas nacionais, esta nova proposta deixa, na opinião do relator, muita margem de manobra 
aos Estados-Membros quanto à utilização dos recursos e à definição do nível de ambição. 
Estes aspetos podem, infelizmente, conduzir a uma situação em que temos 27 políticas 
agrícolas, perdendo assim a «alma» comum da PAC. É por esta razão que o relator tenciona 
reforçar os aspetos comuns da proposta, acrescentando alguns elementos ao ato de base, e 
reduzindo o poder discricionário dos Estados-Membros. Como é óbvio, o relator considera 
que um certo grau de flexibilidade é positivo e está em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, mas não devemos permitir que os Estados-Membros moldem o futuro da 
agricultura adotando orientações diferentes e tratando os agricultores de formas 
completamente diversas quando o trabalho e as atividades são idênticos.

Além disso, a nova PAC orientada para o desempenho exige um quadro sólido capaz de 
permitir uma avaliação e um acompanhamento adequados do desempenho da política em 
relação aos objetivos específicos estabelecidos em cada Estado-Membro. Neste exercício, 
devemos ser muito cuidadosos, evitando lacunas, e garantindo assim uma forte prestação de 
contas em matéria de despesas e resultados. 

Além disso, a proposta prevê igualmente um certo nível de flexibilidade para os Estados-
Membros no que se refere às transferências entre dotações, podendo, no máximo, 15 % dos 
pagamentos diretos ser transferidos para a dotação do FEADER e vice-versa, e uma 
percentagem mais elevada pode ser transferida apenas do primeiro para o segundo pilar para 
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intervenções que visem objetivos ambientais e climáticos. O relator considera mais eficiente 
apenas autorizar transferências do primeiro para o segundo pilar.

Devemos ter sempre presente que o desafio do futuro será não só produzir maiores 
quantidades de produtos agrícolas seguros e de elevada qualidade, mas também produzir 
alimentos de forma mais eficiente e sustentável, assegurando, ao mesmo tempo, a 
competitividade dos nossos agricultores, e proporcionando-lhes, por conseguinte, uma 
compensação económica justa pelos serviços ambientais que prestam à comunidade. Neste 
sentido, o relator congratula-se com a tónica colocada nos jovens e acredita firmemente que 
estes devem estar no centro da PAC após 2020: sem uma ação mais forte neste sentido, a 
agricultura europeia, e não só, não tem futuro.

Em conclusão, o relator gostaria de sublinhar que somos chamados a tomar uma decisão 
numa altura em que este Parlamento se aproxima do final do seu mandato. Temos, 
obviamente, a intenção de concluir o trabalho legislativo pendente, incluindo este importante 
ato legislativo, apesar do escasso tempo disponível e da falta de conhecimento dos recursos 
que estarão disponíveis para a PAC no novo quadro financeiro plurianual, tendo em conta as 
negociações em curso. Não é fácil definir os pormenores de uma tal política, sem conhecer o 
montante exato dos recursos disponíveis. Por esta razão, o relator considera adequado adiar 
para 2023 a data de entrada em vigor do presente regulamento, a fim de permitir uma 
transição harmoniosa da atual PAC para o novo modelo do futuro.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É da maior importância que, no 
Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027, a PAC mantenha o mesmo 
nível de financiamento do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(13-A) O modelo de prestação não deve 
conduzir a uma situação em que existam 
27 políticas agrícolas nacionais 
diferentes, colocando assim em risco o 
espírito comum da PAC e criando 
distorções. Deve deixar aos 
Estados-Membros um determinado grau 
de flexibilidade num quadro 
regulamentar comum sólido.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No contexto de uma maior 
orientação da PAC para o mercado, como 
previsto na Comunicação «O futuro da 
alimentação e da agricultura», o nível de 
exposição ao mercado, as alterações 
climáticas e a frequência e severidade dos 
fenómenos meteorológicos extremos, bem 
como as crises sanitárias e fitossanitárias, 
podem implicar um risco de volatilidade 
dos preços e pressões crescentes sobre os 
rendimentos. Por conseguinte, embora, em 
última análise, os agricultores sejam 
responsáveis pela definição das estratégias 
a adotar ao nível das próprias explorações, 
deverá ser criado um enquadramento sólido 
para garantir uma gestão adequada dos 
riscos. Para cumprimento deste objetivo, os 
Estados-Membros e os agricultores 
poderão recorrer a uma plataforma à escala 
da União para desenvolvimento das 
capacidades de gestão dos riscos, de modo 
a fornecer aos agricultores instrumentos 
financeiros adequados para acesso ao 
investimento e a capital de exploração, 
formação, transferência de conhecimentos 

(15) No contexto de uma maior 
orientação da PAC para o mercado, como 
previsto na Comunicação «O futuro da 
alimentação e da agricultura», o nível de 
exposição ao mercado, os acordos 
comerciais com países terceiros, as 
alterações climáticas e a frequência e 
severidade dos fenómenos meteorológicos 
extremos, bem como as crises sanitárias e 
fitossanitárias, podem implicar um risco de 
volatilidade dos preços e pressões 
crescentes sobre os rendimentos. Por 
conseguinte, embora, em última análise, os 
agricultores sejam responsáveis pela 
definição das estratégias a adotar ao nível 
das próprias explorações, deverá ser criado 
um enquadramento sólido para garantir 
uma gestão adequada dos riscos. Para 
cumprimento deste objetivo, os Estados-
Membros e os agricultores poderão 
recorrer a uma plataforma à escala da 
União para desenvolvimento das 
capacidades de gestão dos riscos, de modo 
a fornecer aos agricultores instrumentos 
financeiros adequados para acesso ao 
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e aconselhamento. investimento e a capital de exploração, 
formação, transferência de conhecimentos 
e aconselhamento.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A PAC deverá assegurar que os 
Estados-Membros reforçam a sua prestação 
ambiental, respeitando simultaneamente as 
necessidades locais e as circunstâncias 
efetivas dos agricultores. No plano 
estratégico da PAC, os Estados-Membros 
deverão estabelecer regimes ecológicos 
voluntários para os agricultores, sob a 
forma de pagamentos diretos, que devem 
ser inteiramente coordenados com outras 
intervenções pertinentes. Poderão ser 
definidos pelos Estados-Membros como 
um pagamento concedido para incentivar e 
remunerar o fornecimento de bens públicos 
através de práticas agrícolas benéficas para 
o ambiente e para o clima ou como 
compensação pela introdução dessas 
práticas. Em qualquer dos casos, o objetivo 
é melhorar o desempenho da PAC em 
termos ambientais e climáticos devendo, 
consequentemente, ser concebidos de 
modo a ir além dos requisitos obrigatórios 
já prescritos pelo sistema de 
condicionalidade. Os Estados-Membros 
podem decidir estabelecer regimes 
ecológicos para as práticas agrícolas, 
nomeadamente a melhoria da gestão das 
pastagens permanentes e a preservação da 
paisagem, assim como a agricultura 
biológica. Esses regimes podem incluir 
também «regimes de primeiro nível» que 
podem ser uma condição para a assunção 
de compromissos mais ambiciosos em 
matéria de desenvolvimento rural.

(31) A PAC deverá assegurar que os 
Estados-Membros reforçam a sua prestação 
ambiental, respeitando simultaneamente as 
necessidades locais e as circunstâncias 
efetivas dos agricultores. No plano 
estratégico da PAC, os Estados-Membros 
deverão estabelecer regimes ecológicos 
voluntários para os agricultores, sob a 
forma de pagamentos diretos, que devem 
ser inteiramente coordenados com outras 
intervenções pertinentes. Poderão ser 
definidos pelos Estados-Membros como 
um pagamento concedido para incentivar e 
remunerar o fornecimento de bens públicos 
através de práticas agrícolas benéficas para 
o ambiente e para o clima ou como 
compensação pela introdução dessas 
práticas. Em qualquer dos casos, o objetivo 
é melhorar o desempenho da PAC em 
termos ambientais e climáticos devendo, 
consequentemente, ser concebidos de 
modo a ir além dos requisitos obrigatórios 
já prescritos pelo sistema de 
condicionalidade. Os Estados-Membros 
podem decidir estabelecer regimes 
ecológicos para as práticas agrícolas, 
nomeadamente a melhoria da gestão das 
pastagens permanentes e a preservação dos 
elementos permanentes da paisagem, e a 
agricultura biológica deve ser incentivada 
através de regimes ecológicos, com base 
numa lista de práticas agrícolas benéficas 
para o clima e para os ambientes 
estabelecida pela Comissão.
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Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) As medidas florestais devem 
contribuir para a execução da estratégia da 
União para a floresta e basear-se em 
programas florestais nacionais ou 
subnacionais ou em instrumentos 
equivalentes, que deverão assentar nos 
compromissos decorrentes das emissões e 
remoções de gases com efeito de estufa 
resultantes do uso do solo, da alteração do 
uso do solo e da floresta [Regulamento 
LULUCF], conforme assumidos nas 
conferências ministeriais sobre a proteção 
da floresta na Europa. As intervenções 
deverão basear-se em planos de gestão da 
floresta ou instrumentos equivalentes, 
podendo abranger o desenvolvimento das 
superfícies florestais e a gestão sustentável 
da floresta, incluindo a florestação das 
terras e a criação e regeneração de sistemas 
agroflorestais, a proteção, restauração e 
melhoria dos recursos florestais, tendo em 
conta as necessidades de adaptação, os 
investimentos para garantir e melhorar a 
conservação e a resiliência da floresta e a 
prestação de serviços ecossistémicos e 
climáticos e as medidas e os investimentos 
de apoio às energias renováveis e à 
bioeconomia.

(39) As medidas florestais devem 
contribuir para a execução da estratégia da 
União para a floresta e basear-se em 
programas florestais nacionais ou 
subnacionais ou em instrumentos 
equivalentes, que deverão assentar nos 
compromissos decorrentes das emissões e 
remoções de gases com efeito de estufa 
resultantes do uso do solo, da alteração do 
uso do solo e da floresta [Regulamento 
LULUCF], conforme assumidos nas 
conferências ministeriais sobre a proteção 
da floresta na Europa. As intervenções 
deverão basear-se em planos de gestão da 
floresta ou instrumentos equivalentes, 
podendo abranger o desenvolvimento das 
superfícies florestais e a gestão sustentável 
da floresta, incluindo a florestação das 
terras, a prevenção de incêndios e a 
criação e regeneração de sistemas 
agroflorestais, a proteção, restauração e 
melhoria dos recursos florestais, tendo em 
conta as necessidades de adaptação, os 
investimentos para garantir e melhorar a 
conservação e a resiliência da floresta e a 
prestação de serviços ecossistémicos e 
climáticos e as medidas e os investimentos 
de apoio às energias renováveis e à 
bioeconomia.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) O FEAGA deverá continuar a 
financiar as intervenções sob a forma de 
pagamentos diretos e as intervenções 
setoriais, enquanto o FEADER deverá 
continuar a financiar as intervenções no 
domínio do desenvolvimento rural, 
conforme descrito no presente 
regulamento. As regras de gestão 
financeira da PAC devem ser estabelecidas 
separadamente para os dois fundos e para 
as atividades apoiadas por cada um deles, 
tendo em conta que o novo modelo de 
prestação oferece aos Estados-Membros 
mais flexibilidade e subsidiariedade na 
realização dos objetivos. Os tipos de 
intervenção previstos no presente 
regulamento abrangem o período de 1 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2027.

(47) O FEAGA deverá continuar a 
financiar as intervenções sob a forma de 
pagamentos diretos e as intervenções 
setoriais, enquanto o FEADER deverá 
continuar a financiar as intervenções no 
domínio do desenvolvimento rural, 
conforme descrito no presente 
regulamento. As regras de gestão 
financeira da PAC devem ser estabelecidas 
separadamente para os dois fundos e para 
as atividades apoiadas por cada um deles, 
tendo em conta que o novo modelo de 
prestação oferece aos Estados-Membros 
mais flexibilidade e subsidiariedade na 
realização dos objetivos. Os tipos de 
intervenção previstos no presente 
regulamento abrangem o período de 1 de 
janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2027.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) A autoridade de gestão será 
responsável pela gestão e execução de cada 
plano estratégico da PAC. As suas funções 
são especificadas no presente regulamento. 
A autoridade de gestão poderá delegar 
parte das suas funções, embora permaneça 
responsável pela eficiência e rigor da 
gestão. Os Estados-Membros deverão 
assegurar a proteção dos interesses 
financeiros da União ao nível da gestão e 
da execução de planos estratégicos da 
PAC, em conformidade com o 
Regulamento (UE, Euratom) .../... do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Financeiro] e com o 
Regulamento (UE) .../... do Parlamento 

(69) A autoridade de gestão será 
responsável pela gestão e execução de cada 
plano estratégico da PAC. No entanto, se 
os elementos relacionados com a política 
de desenvolvimento rural forem 
regionalizados, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de criar 
autoridades de gestão regionais. As suas 
funções são especificadas no presente 
regulamento. A autoridade de gestão 
poderá delegar parte das suas funções, 
embora permaneça responsável pela 
eficiência e rigor da gestão. Os 
Estados-Membros deverão assegurar a 
proteção dos interesses financeiros da 
União ao nível da gestão e da execução de 
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Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Horizontal].

planos estratégicos da PAC, em 
conformidade com o Regulamento (UE, 
Euratom) .../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho [novo Regulamento Financeiro] 
e com o Regulamento (UE) .../... do 
Parlamento Europeu e do Conselho [novo 
Regulamento Horizontal].

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) Para assegurar a segurança jurídica, 
proteger os direitos dos agricultores e 
assegurar um funcionamento adequado, 
coerente e eficiente dos tipos de 
intervenções sob a forma de pagamentos 
diretos, o poder de adotar determinados 
atos deverá ser delegado na Comissão no 
que respeita a regras que condicionam a 
concessão de pagamentos à utilização de 
sementes certificadas de determinadas 
variedades de cânhamo e à aplicação do 
procedimento para determinação das 
variedades de cânhamo e verificação do 
seu teor de tetra-hidrocanabinol, normas 
em matéria de boas condições agrícolas e 
ambientais e alguns elementos 
relacionados com estas no que respeita aos 
requisitos de elegibilidade e ao conteúdo 
da declaração e os requisitos a cumprir 
para ativação dos direitos ao pagamento, 
regras adicionais para os regimes 
ecológicos, medidas para evitar que os 
beneficiários do apoio associado ao 
rendimento sofram dos desequilíbrios 
estruturais do mercado num setor, 
incluindo a decisão de que esse apoio 
poderá continuar a ser pago até 2027 com 
base nas unidades de produção para as 
quais foi concedido num período de 
referência anterior, regras e condições de 

(83) Para assegurar a segurança jurídica, 
proteger os direitos dos agricultores e 
assegurar um funcionamento adequado, 
coerente e eficiente dos tipos de 
intervenções sob a forma de pagamentos 
diretos, o poder de adotar determinados 
atos deverá ser delegado na Comissão no 
que respeita a regras que condicionam a 
concessão de pagamentos à utilização de 
sementes certificadas de determinadas 
variedades de cânhamo e à aplicação do 
procedimento para determinação das 
variedades de cânhamo e verificação do 
seu teor de tetra-hidrocanabinol, normas 
em matéria de boas condições agrícolas e 
ambientais e alguns elementos 
relacionados com estas no que respeita aos 
requisitos de elegibilidade e ao conteúdo 
da declaração e os requisitos a cumprir 
para ativação dos direitos ao pagamento, 
regras adicionais para os regimes 
ecológicos, incluindo o estabelecimento de 
uma lista de práticas agrícolas benéficas 
para o clima e para o ambiente, medidas 
para evitar que os beneficiários do apoio 
associado ao rendimento sofram dos 
desequilíbrios estruturais do mercado num 
setor, incluindo a decisão de que esse apoio 
poderá continuar a ser pago até 2027 com 
base nas unidades de produção para as 
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autorização das terras e das variedades, 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão, e regras que definem as 
condições de concessão desse pagamento.

quais foi concedido num período de 
referência anterior, regras e condições de 
autorização das terras e das variedades, 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão, e regras que definem as 
condições de concessão desse pagamento.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 93

Texto da Comissão Alteração

(93) Para garantir a segurança jurídica e 
a continuidade, as disposições especiais 
previstas para a Croácia, relativas à 
progressiva introdução dos pagamentos 
diretos e dos pagamentos diretos nacionais 
complementares no âmbito do mecanismo 
de introdução gradual, deverão continuar a 
ser aplicáveis até 1 de janeiro de 2021.

(93) Para garantir a segurança jurídica e 
a continuidade, as disposições especiais 
previstas para a Croácia, relativas à 
progressiva introdução dos pagamentos 
diretos e dos pagamentos diretos nacionais 
complementares no âmbito do mecanismo 
de introdução gradual, deverão continuar a 
ser aplicáveis até 1 de janeiro de 2023.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento aplica-se 
ao apoio concedido pela União no âmbito 
do FEAGA e do FEADER para realização 
das intervenções especificadas num plano 
estratégico da PAC elaborado pelos 
Estados-Membros e aprovado pela 
Comissão abrangendo o período de 1 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2027.

2. O presente regulamento aplica-se 
ao apoio concedido pela União no âmbito 
do FEAGA e do FEADER para realização 
das intervenções especificadas num plano 
estratégico da PAC elaborado pelos 
Estados-Membros e aprovado pela 
Comissão abrangendo o período de 1 de 
janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2027.

Or. en
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Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

iii) «prados permanentes e pastagens 
permanentes» (conjuntamente designados 
por «prados permanentes»), as terras não 
incluídas no sistema de rotação de 
culturas da exploração por um período de 
cinco anos ou mais, ocupadas com erva ou 
outras forrageiras herbáceas naturais 
(espontâneas) ou cultivadas (semeadas). 
Podem incluir outras espécies, 
nomeadamente arbustos e/ou árvores, que 
podem servir de pasto ou produzir
alimentos para animais;

iii) «Prados permanentes e pastagens 
permanentes» (conjuntamente designados 
por «prados permanentes»), as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas), que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou
superior a cinco anos e não tenham sido 
lavradas durante, pelo menos, cinco anos; 
incluem outras espécies, nomeadamente 
arbustos e/ou árvores, que podem servir de 
pasto, e outras espécies, como arbustos 
e/ou árvores que produzem alimentos para 
animais, desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes;

Os Estados-Membros podem igualmente 
decidir considerar como prados 
permanentes:

a) terras suscetíveis de servir de pasto que 
façam parte das práticas locais 
estabelecidas quando a erva e outras 
forrageiras herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem 
e/ou

b) terras suscetíveis de servir de pasto 
quando a erva e outras forrageiras 
herbáceas não predominarem ou não 
existirem nas zonas de pastagem;

Or. en

Alteração 12

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



PE630.523v01-00 12/30 PA\1169087PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

e) Promover o desenvolvimento 
sustentável e uma gestão eficiente de 
recursos naturais como a água, os solos e 
o ar;

e) Contribuir para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ar e da água e 
promover uma utilização mais sustentável 
da água;

Or. en

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

f) Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os
habitats e as paisagens;

f) Contribuir para a proteção e 
melhoria dos solos, da biodiversidade e 
dos serviços ligados aos ecossistemas nas 
zonas rurais e para a conservação dos
habitats e espécies protegidos;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todas superfícies agrícolas, 
incluindo as terras que já não sejam 
utilizadas para fins produtivos, são 
mantidas em boas condições agrícolas e 
ambientais. Os Estados-Membros devem 
definir, a nível nacional ou regional, as 
normas mínimas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais das terras 
que devem ser cumpridas pelos 
beneficiários, em consonância com o 
objetivo principal das normas enumeradas 
no anexo III, tendo em conta as 

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todas superfícies agrícolas, 
incluindo as terras que já não sejam 
utilizadas para fins produtivos, são 
mantidas em boas condições agrícolas e 
ambientais. Os Estados-Membros devem 
definir, a nível nacional ou regional, as 
normas mínimas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais das terras 
que devem ser cumpridas pelos 
beneficiários, em consonância com o 
objetivo principal das normas enumeradas 
no anexo III, tendo em conta as 
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características específicas das superfícies 
em causa, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
agrícola existentes, o uso da terra, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas.

características específicas das superfícies 
em causa, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
agrícola existentes, o uso da terra, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros 
devem igualmente prever requisitos 
específicos para a conservação de espécies 
e habitats relacionados com a agricultura, 
nos termos da Diretiva 2009/147/CE e da 
Diretiva 92/43/CEE, respetivamente.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito aos objetivos 
principais, estabelecidos no anexo III, os 
Estados-Membros podem prescrever 
normas adicionais às estabelecidas nesse 
anexo para esses objetivos. No entanto, os 
Estados-Membros não devem definir 
normas mínimas para outros objetivos 
principais que não sejam os estabelecidos 
no anexo III.

2. Os Estados-Membros não devem 
definir normas mínimas para outros 
objetivos principais que não sejam os 
estabelecidos no anexo III.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 138.º para complementar o presente 
regulamento com regras em matéria de 
boas condições agrícolas e ambientais, 

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 138.º para complementar o presente 
regulamento com regras em matéria de 
boas condições agrícolas e ambientais, em 
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incluindo a definição dos elementos do 
sistema de percentagens de prados 
permanentes, o ano de referência e a taxa 
de conversão ao abrigo da BCAA 1, 
conforme previsto no anexo III, o modelo 
e os elementos e as funcionalidades 
adicionais mínimas da ferramenta de 
sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas.

casos de força maior, tais como 
catástrofes naturais, epidemias e doenças 
das plantas

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
os regimes voluntários no domínio 
climático e ambiental («regimes 
ecológicos»), nas condições definidas no 
presente artigo e conforme especificado 
mais pormenorizadamente nos seus planos 
estratégicos da PAC.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

Correção de um erro de tradução da palavra inglesa «shall».

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cabe aos Estados-Membros 
estabelecer a lista de práticas agrícolas 
benéficas para o clima e para o ambiente.

3. Cabe à Comissão adotar um ato 
delegado, nos termos do artigo 138.º, em 
complemento do presente regulamento, 
estabelecendo a lista de práticas agrícolas 
benéficas para o clima e para o ambiente, 
tendo em conta as condições referidas no 
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n.º 4 do presente artigo. Os 
Estados-Membros estabelecem listas 
nacionais de práticas agrícolas benéficas 
para o clima e para o ambiente, 
escolhendo entre as práticas definidas 
pela Comissão no referido ato delegado.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas a) a h), os 
Estados-Membros devem escolher, no 
âmbito dos seus planos estratégicos da 
PAC, um ou mais dos tipos de intervenção 
seguintes:

1. No que respeita aos objetivos 
definidos no artigo 42.º, alíneas a) a h), os 
Estados-Membros devem escolher, no 
âmbito dos seus planos estratégicos da 
PAC, três ou mais dos tipos de intervenção 
seguintes:

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas e para a redução 
dos resíduos;

a) Investimentos em ativos corpóreos 
e incorpóreos, em especial orientados para 
a poupança de água e de energia, para as 
embalagens ecológicas, para a redução dos 
resíduos e para o controlo da produção;

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita às técnicas 
de controlo sustentável das pragas, à 
utilização sustentável dos pesticidas, à 
adaptação às alterações climáticas e à 
atenuação dos seus efeitos;

(o) Criação de serviços de 
aconselhamento e de assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita à 
manutenção e ao aumento da qualidade 
da produção, à melhoria das condições de 
comercialização, às técnicas de controlo 
sustentável das pragas, à utilização 
sustentável dos pesticidas, à adaptação às 
alterações climáticas e à atenuação dos 
seus efeitos;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) Ações destinadas a melhorar a 
qualidade através da inovação.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Retirada do mercado para livre 
distribuição ou outros destinos;

d) Retirada do mercado para livre 
distribuição ou outros destinos, incluindo o 
custo do tratamento das retiradas do 
mercado antes da distribuição;

Or. en
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada um dos objetivos 
selecionados de entre os definidos no 
artigo 51.º, os Estados-Membros devem 
escolher, nos seus planos estratégicos da 
PAC, um ou mais dos seguintes tipos de 
intervenções:

1. Para cada um dos objetivos 
selecionados de entre os definidos no 
artigo 51.º, os Estados-Membros devem 
escolher, nos seus planos estratégicos da 
PAC, dois ou mais dos seguintes tipos de 
intervenções:

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro referido no 
artigo 82.º, n.º 3, deve definir, no seu plano 
estratégico da PAC, um ou mais dos tipos 
de intervenções previstos no artigo 60.º 
para atingir os objetivos escolhidos, 
conforme previsto no n.º 1. Uma vez 
selecionados os tipos de intervenções, deve 
definir as intervenções. O Estado-Membro 
referido no artigo 82.º, n.º 3, deve 
fundamentar, no seu plano estratégico da 
PAC, a escolha dos objetivos, tipos de 
intervenção e intervenções para atingir 
esses objetivos.

2. O Estado-Membro referido no 
artigo 82.º, n.º 3, deve definir, no seu plano 
estratégico da PAC, dois ou mais dos tipos 
de intervenções previstos no artigo 60.º 
para atingir os objetivos escolhidos, 
conforme previsto no n.º 1. Uma vez 
selecionados os tipos de intervenções, deve 
definir as intervenções. O Estado-Membro 
referido no artigo 82.º, n.º 3, deve 
fundamentar, no seu plano estratégico da 
PAC, a escolha dos objetivos, tipos de 
intervenção e intervenções para atingir 
esses objetivos.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Para atingirem os objetivos 
definidos no artigo 56.º, os Estados-
Membros referidos no artigo 82.º, n.º 4, 
devem escolher, nos seus planos 
estratégicos da PAC, um ou mais dos tipos 
de intervenções definidos no artigo 60.º. 
Uma vez selecionados os tipos de 
intervenção, devem definir as intervenções.

1. Para atingirem os objetivos 
definidos no artigo 56.º, os Estados-
Membros referidos no artigo 82.º, n.º 4, 
devem escolher, nos seus planos 
estratégicos da PAC, dois ou mais dos 
tipos de intervenções definidos no 
artigo 60.º. Uma vez selecionados os tipos 
de intervenção, devem definir as 
intervenções.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção, desenvolvimento e 
aplicação de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, normas de 
bem-estar dos animais, práticas de cultivo, 
técnicas e métodos de produção resistentes 
às pragas e ambientalmente sãos, utilização 
e gestão ambientalmente sãs dos 
subprodutos e dos resíduos, utilização 
sustentável dos recursos naturais, em 
especial a proteção das águas, solos e 
outros recursos naturais. Estes objetivos 
estão associados aos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) e f);

d) Promoção, desenvolvimento e 
aplicação de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, normas de 
bem-estar dos animais, práticas de cultivo, 
técnicas e métodos de produção resistentes 
às pragas e ambientalmente sãos, utilização 
e gestão ambientalmente sãs dos 
subprodutos e dos resíduos, utilização 
sustentável dos recursos naturais, em 
especial a proteção das águas, solos e 
outros recursos naturais, redução das 
emissões e eficiência energética. Estes 
objetivos estão associados aos objetivos 
específicos definidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas e) e f);

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos objetivos 
definidos no artigo 59.º, alíneas a) a g), os 
Estados-Membros devem escolher, no 
âmbito dos seus planos estratégicos da 
PAC, um ou mais dos seguintes tipos de 
intervenções:

1. No que respeita aos objetivos 
definidos no artigo 59.º, alíneas a) a g), os 
Estados-Membros devem escolher, no 
âmbito dos seus planos estratégicos da 
PAC, dois ou mais dos seguintes tipos de 
intervenções:

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Aumento da sustentabilidade e da 
eficiência do transporte e armazenamento 
dos produtos de um ou mais dos setores a 
que se refere o artigo 40.º, alínea f);

e) Aumento da sustentabilidade e da 
eficiência do transporte e armazenamento 
dos produtos de um ou mais dos setores a 
que se refere o artigo 39.º, alínea f);

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criação e/ou reposição de fundos 
mutualistas pelas organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013;

a) Criação e/ou reposição de fundos 
mutualistas ou outros fundos de gestão de 
risco pelas organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013;

Or. en
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Compromissos ambientais, 
climáticos e outros compromissos de 
gestão;

a) Compromissos ambientais e
climáticos de gestão;

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Outros compromissos;

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desvantagens locais específicas, 
decorrentes de determinados requisitos 
obrigatórios;

c) Desvantagens locais específicas, 
decorrentes de obrigações no âmbito da 
Diretiva Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro da Água;

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros só podem 
conceder pagamentos aos agricultores e 
outros beneficiários que assumam, de 
forma voluntária, compromissos de gestão 
considerados benéficos para a realização 
dos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1.

4. Os Estados-Membros só podem 
conceder pagamentos aos agricultores e 
outros beneficiários que assumam, de 
forma voluntária, compromissos de gestão 
considerados benéficos para a realização 
dos objetivos específicos definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea d), no que respeita 
à adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos, e nas alíneas 
e), f) e i) do referido artigo, no que 
respeita ao bem-estar animal.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. No âmbito deste tipo de 
intervenções, os Estados-Membros apenas 
devem prever pagamentos para os 
compromissos que:

5. No âmbito deste tipo de 
intervenções, para as zonas agrícolas, os 
Estados-Membros apenas devem prever 
pagamentos para os compromissos que:

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se o apoio concedido ao abrigo 
deste tipo de intervenções abranger 
compromissos relativos ao agroambiente e 
ao clima, compromissos para conversão ou 
manutenção das práticas e métodos da 
agricultura biológica definidos no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 e serviços 

9. Se o apoio concedido ao abrigo 
deste tipo de intervenções abranger 
compromissos relativos ao agroambiente e 
ao clima, compromissos para conversão ou 
manutenção das práticas e métodos da 
agricultura biológica definidos no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, os 
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silvoambientais e climáticos, os Estados-
Membros devem estabelecer um 
pagamento por hectare.

Estados-Membros devem estabelecer um 
pagamento por hectare.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. No que se refere à ajuda à 
agricultura biológica nos termos do 
presente artigo, os pagamentos 
destinam-se aos verdadeiros agricultores, 
definidos em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea d).

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros só podem 
conceder pagamentos no âmbito deste tipo 
de intervenções para compensar os 
beneficiários pela totalidade ou por uma 
parte dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultante de condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas das zonas em causa.

3. Os Estados-Membros só podem 
conceder pagamentos no âmbito deste tipo 
de intervenções para compensar os 
beneficiários pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultante de 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas das zonas em 
causa.

Or. en
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para compensar os 
beneficiários pela totalidade ou por uma 
parte dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultante de desvantagens 
locais específicas nas zonas em causa.

4. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoio ao abrigo deste tipo de 
intervenções para compensar os 
beneficiários pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultante de 
desvantagens locais específicas nas zonas 
em causa.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, conforme estabelecido no artigo [9.º] 
do [Regulamento InvestEU], o acordo de 
contribuição não tiver sido celebrado até 
31 de dezembro de 2021, no montante a 
que se refere o n.º 1, o Estado-Membro 
deve apresentar um pedido de alteração do 
plano estratégico da PAC em conformidade 
com o artigo 107.º, para utilizar o montante 
correspondente.

Se, conforme estabelecido no artigo [9.º] 
do [Regulamento InvestEU], o acordo de 
contribuição não tiver sido celebrado até 
31 de dezembro de 2022, no montante a 
que se refere o n.º 1, o Estado-Membro 
deve apresentar um pedido de alteração do 
plano estratégico da PAC em conformidade 
com o artigo 107.º, para utilizar o montante 
correspondente.

Or. en

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

a) até 15 % da sua dotação para 
pagamentos diretos estabelecida no 
anexo IV, após dedução das dotações para 

a) até 15 % da sua dotação para 
pagamentos diretos estabelecida no 
anexo IV, após dedução das dotações para 
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o algodão estabelecidas no anexo VI para 
os anos civis de 2021 a 2026, para a 
dotação dos Estados-Membros para o 
FEADER nos exercícios financeiros de 
2022-2027; ou

o algodão estabelecidas no anexo VI para 
os anos civis de 2021 a 2026, para a 
dotação dos Estados-Membros para o 
FEADER nos exercícios financeiros de 
2023-2027;

Or. en

Alteração 42

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

b) não é autorizada nenhuma 
transferência da dotação dos 
Estados-Membros para o FEADER para a 
dotação dos Estados-Membros para 
pagamentos diretos estabelecida no 
anexo IV.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A percentagem de transferências da 
dotação dos Estados-Membros para 
pagamentos diretos para a sua dotação para 
o FEADER prevista no primeiro parágrafo, 
pode ser majorada:

A percentagem de transferências da 
dotação dos Estados-Membros para 
pagamentos diretos para a sua dotação para 
o FEADER prevista no primeiro parágrafo, 
pode adicionalmente ser majorada:

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 91 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Os planos estratégicos da PAC abrangem o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2021 e 31 de dezembro de 2027.

Os planos estratégicos da PAC abrangem o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2023 e 31 de dezembro de 2027.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2023 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2021 e 2022. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2022.

1. Até 15 de fevereiro de 2025 e 15 de 
fevereiro de cada ano subsequente, até 
2030 inclusive, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão um relatório 
anual de desempenho sobre a execução do 
plano estratégico da PAC no exercício 
financeiro anterior. O relatório apresentado 
em 2025 deve abranger os exercícios 
financeiros de 2023 e 2024. No caso dos 
pagamentos diretos, previstos no título III, 
capítulo II, o relatório deve abranger 
apenas o exercício financeiro de 2024.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base na avaliação de 
desempenho relativa ao ano de 2026, o 
prémio de desempenho retido na dotação 
do Estado-Membro ao abrigo do artigo 
123.º, segundo parágrafo, deve ser 
atribuído a esse Estado-Membro se os 
indicadores de resultados aplicados aos 

1. Com base na avaliação de 
desempenho relativa ao ano de 2026, o 
prémio de desempenho retido na dotação 
do Estado-Membro ao abrigo do artigo 
123.º, segundo parágrafo, deve ser 
atribuído a esse Estado-Membro se os 
indicadores de impacto aplicados aos 
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objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e com o clima, definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), 
constantes do seu plano estratégico da 
PAC, tiverem atingido, pelo menos, 90 % 
da sua meta para o ano de 2025.

objetivos específicos relacionados com o 
ambiente e com o clima, definidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), 
constantes do seu plano estratégico da 
PAC, tiverem atingido, pelo menos, 90 % 
da sua meta para o ano de 2025.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 140 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (UE) n.º 1305/2013 é 
revogado com efeitos a contar de 1 de 
janeiro de 2021.

O Regulamento (UE) n.º 1305/2013 é 
revogado com efeitos a contar de 1 de 
janeiro de 2023.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 140 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, continua a aplicar-se às 
operações executadas em aplicação dos 
programas de desenvolvimento rural 
aprovados pela Comissão nos termos desse 
regulamento antes de 1 de janeiro de 2021.

Contudo, continua a aplicar-se às 
operações executadas em aplicação dos 
programas de desenvolvimento rural 
aprovados pela Comissão nos termos desse 
regulamento antes de 1 de janeiro de 2023.

Or. en
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 3 – linha 6

Texto da Comissão

Contribuir para a adaptação às 
alterações climáticas e para a 
atenuação dos seus efeitos, bem 
como para a energia sustentável

I.9 Melhorar a 
capacidade de 
resistência das 
explorações agrícolas: 
Índice

R.12 Adaptação às 
alterações climáticas: 
Percentagem de terras 
agrícolas sob 
compromisso de 
melhorar a adaptação 
às alterações 
climáticas

I.10 Contribuir para a 
atenuação dos efeitos 
das alterações 
climáticas: Reduzir as 
emissões de GEE
gerados pela 
agricultura

R.13 Reduzir as 
emissões do setor 
agropecuário: 
Percentagem de 
cabeças normais que 
beneficiam de apoio 
para reduzir as 
emissões de GEE e/ou 
amoníaco, incluindo 
gestão do estrume

I.11 Melhorar a fixação 
do carbono: Aumentar 
os níveis de carbono 
orgânico nos solos

R.14 Armazenamento 
de carbono nos solos 
e biomassa: 
Percentagem de terras 
agrícolas sob 
compromisso de 
reduzir as emissões, 
manter e/ou melhorar 
o armazenamento de 
carbono (prados e 
pastagens 
permanentes, terras 
agrícolas localizadas 
em zonas húmidas, 
florestas, etc.)

I.12 Fomentar a 
utilização de energias 
sustentáveis no setor da 
agricultura: Produção 
de energia renovável a 
partir de atividades 
agrícolas e silvícolas

R.15 Energia verde 
proveniente da 
agricultura e da 
silvicultura: 
Investimentos na 
capacidade de 
produção de energias 
renováveis, incluindo 
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a bioenergia (MW)

R.16 Melhorar a 
eficiência energética: 
Economias de energia 
na agricultura

R 17 Terras 
florestadas: Zonas 
apoiadas para fins de 
reflorestação e 
criação de florestas, 
incluindo a 
agrossilvicultura

Alteração

Contribuir para a adaptação às 
alterações climáticas e para a 
atenuação dos seus efeitos, bem 
como para a energia sustentável.

I.9 Melhorar a 
capacidade de 
resistência das 
explorações agrícolas: 
Índice

R.12 Adaptação às 
alterações climáticas: 
Percentagem de terras 
agrícolas sob 
compromisso de 
melhorar a adaptação 
às alterações 
climáticas

I.10 Contribuir para a 
atenuação dos efeitos 
das alterações 
climáticas: Reduzir as 
emissões de GEE 
gerados pela 
agricultura

R.13 Reduzir as 
emissões do setor 
agropecuário: 
Percentagem de 
cabeças normais que 
beneficiam de apoio 
para reduzir as 
emissões de GEE e/ou 
amoníaco, incluindo 
gestão do estrume

I.11 Melhorar a fixação 
do carbono: Aumentar 
os níveis de carbono 
orgânico nos solos

R.14 Armazenamento 
de carbono nos solos 
e biomassa: 
Percentagem de terras 
agrícolas sob 
compromisso de 
reduzir as emissões, 
manter e/ou melhorar 
o armazenamento de 
carbono (prados e 
pastagens 
permanentes, culturas 
permanentes, terras 
agrícolas localizadas 
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em zonas húmidas, 
florestas, etc.)

I.12 Fomentar a 
produção e a utilização 
de energias 
sustentáveis no setor da 
agricultura: Produção e 
utilização de energia 
renovável

R.15 Energia verde 
proveniente da 
agricultura e da 
silvicultura: 
Investimentos na 
capacidade de 
produção e de 
utilização de energias 
renováveis, incluindo 
a bioenergia (MW)

R.16 Melhorar a 
eficiência energética: 
Economias de energia 
na agricultura

R 17 Terras 
florestadas: Zonas 
apoiadas para fins de 
reflorestação e 
criação de florestas, 
incluindo a 
agrossilvicultura

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo XI – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Regulamento XXXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo aos 
requisitos mínimos para a reutilização da 
água;

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo XI – travessão 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado e que revoga as Diretivas 
79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho;

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo XII – quadro 1 – linha 5

Texto da Comissão

Contribuir para a adaptação às alterações 
climáticas e para a atenuação dos seus 
efeitos, bem como para a energia 
sustentável. 

R.14 Armazenamento de carbono nos 
solos e biomassa: Percentagem de terras 
agrícolas sob compromisso de reduzir as 
emissões, manter e/ou melhorar o 
armazenamento de carbono (prados e 
pastagens permanentes, terras agrícolas 
localizadas em zonas húmidas, florestas, 
etc.). 

Alteração

Contribuir para a adaptação às alterações 
climáticas e para a atenuação dos seus 
efeitos, bem como para a energia 
sustentável.

R.14 Armazenamento de carbono nos 
solos e biomassa: Percentagem de terras 
agrícolas sob compromisso de reduzir as 
emissões, manter e/ou melhorar o 
armazenamento de carbono (prados e 
pastagens permanentes, culturas 
permanentes, terras agrícolas localizadas 
em zonas húmidas, florestas, etc.).

Or. en
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