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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O princípio da igualdade entre homens e mulheres deve ser mais bem refletido nas 
disposições da PAC, com vista a melhorar a participação das mulheres no desenvolvimento 
socioeconómico das zonas rurais e a garantir que o trabalho das mulheres seja mais visível e 
valorizado.

As zonas rurais da UE enfrentam problemas estruturais, pelo que, a fim de promover uma 
maior inclusão das mulheres na economia rural, precisamos de novas cadeias de valor rural, 
incluindo, em particular, novas oportunidades ligadas ao desenvolvimento de «aldeias 
inteligentes» em toda a Europa. 

O espírito empresarial das mulheres constitui um pilar do desenvolvimento sustentável nas 
zonas rurais e deve ser promovido e apoiado pelos Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos. Os Estados-Membros devem ter a possibilidade, se o considerarem necessário, 
de estabelecer critérios adicionais para a utilização das reservas de direitos ao pagamento, a 
fim de os orientar em maior medida para as mulheres detentoras de explorações agrícolas. 

Deve ser dada especial atenção ao aumento das oportunidades de emprego para as mulheres.  
Tal exige o desenvolvimento de infraestruturas digitais e de serviços de prestação de cuidados 
(para crianças e idosos), associados ao desenvolvimento de políticas de conciliação entre a 
vida profissional e a vida familiar.

Através de planos estratégicos, os Estados-Membros podem estabelecer condições mais 
favoráveis para as mulheres nas zonas rurais e, por conseguinte, melhorar o seu acesso aos 
instrumentos financeiros, às terras agrícolas e ao crédito. 

Os subprogramas temáticos devem ser concebidos para capacitar as mulheres nas zonas 
rurais. 

Os planos estratégicos podem igualmente prever critérios adicionais para determinados tipos 
de intervenções e pode ser concedido apoio para a elaboração e execução de subprogramas 
temáticos para a capacitação das mulheres das zonas rurais. 

A autoridade de gestão do plano estratégico da PAC deve definir os critérios de seleção para 
as intervenções, a fim de garantir a igualdade de tratamento de todos os requerentes.  Os 
Estados-Membros podem decidir utilizar uma parte das dotações do FEADER para apoiar as 
mulheres jovens agricultoras e as mulheres nas zonas rurais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A igualdade entre mulheres e 
homens é um princípio fundamental da 
União Europeia e a integração da 
perspetiva de género é um instrumento 
importante para a incorporação deste 
princípio na PAC. Neste contexto, é dada 
especial atenção à promoção da 
participação das mulheres no 
desenvolvimento socioeconómico das 
zonas rurais, incluindo o seu acesso à 
educação, à formação profissional, ao 
emprego e à proteção social. A dimensão 
das explorações geridas por mulheres 
tende a ser mais pequena e o trabalho das 
mulheres, na qualidade de cônjuge de 
agricultor, nem sempre é reconhecido e 
visível, o que afeta a sua independência 
económica e, consequentemente, resulta 
em disparidades de género em termos 
salariais e de pensões e falta de proteção 
social. O presente regulamento deve 
ajudar a garantir a visibilidade, a 
valorização e o reconhecimento do 
trabalho das mulheres nos objetivos 
específicos a propor pelos 
Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos. Os princípios de igualdade 
de género e de não discriminação deverão 
ser parte integrante da preparação, 
execução e avaliação das intervenções da 
PAC, enquanto os planos estratégicos 
deverão ser desenvolvidos, executados, 
acompanhados e avaliados de forma 
sensível às questões de género. Neste 
âmbito, os Estados-Membros devem 
garantir a igualdade entre as agricultoras 
e os agricultores no acesso a serviços de 
aconselhamento agrícola e incentivar as 
mulheres a participar no comité de 
acompanhamento da PAC. Os 
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Estados-Membros devem também reforçar 
a sua capacidade em matéria de 
integração da perspetiva de género e 
recolha de dados desagregados por sexo.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) De modo a garantir a coerência 
entre os tipos de intervenções sob a forma 
de pagamentos diretos e os tipos de 
intervenções no domínio do 
desenvolvimento rural, ao abordar o 
objetivo de atração de agricultoras, deverá 
ser estabelecida, ao nível da União, uma 
definição-quadro de «agricultora» que 
contenha os elementos essenciais.

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 

(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 
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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 
e aconselhamento.

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 
e aconselhamento. Tendo em conta as 
disparidades de género existentes, 
incluindo as disparidades de género no 
domínio digital, é necessário incorporar 
uma perspetiva de género, podendo os 
Estados-Membros desenvolver, no âmbito 
dos planos estratégicos, subprogramas 
para apoiar as agricultoras na utilização 
de instrumentos financeiros e na 
atualização dos seus conhecimentos e das 
suas competências.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Dado que muitas zonas rurais da União 
sofrem de problemas estruturais, 
designadamente a falta de oportunidades de 
emprego atrativo, a escassez de 
competências, a falta de investimento na 
conectividade e nas infraestruturas e nos 
serviços essenciais, bem como a fuga dos 
jovens, é fundamental reforçar o tecido 
económico e social dessas zonas, em 
consonância com a Declaração de Cork 
2.0, nomeadamente por via da criação de 
postos de trabalho e da renovação 
geracional, levando o crescimento e o 
emprego às zonas rurais, promovendo a 
inclusão social, a renovação das gerações e 
o desenvolvimento de «aldeias 
inteligentes» em todas as zonas rurais 
europeias. Conforme indicado na 
Comunicação sobre «O futuro da 
alimentação e da agricultura», as novas 
cadeias de valor rurais, tais como as 
energias renováveis, a bioeconomia 

Dado que muitas zonas rurais da União 
sofrem de problemas estruturais, 
designadamente a falta de oportunidades de 
emprego atrativo, a escassez de 
competências, a falta de investimento na 
conectividade e nas infraestruturas e nos 
serviços essenciais, em especial os serviços 
de acolhimento de crianças e de prestação 
de cuidados continuados, bem como a 
fuga dos jovens, é fundamental reforçar o 
tecido económico e social dessas zonas, em 
consonância com a Declaração de Cork 
2.0, nomeadamente por via da criação de 
postos de trabalho e da renovação 
geracional, levando o crescimento e o 
emprego às zonas rurais, promovendo a 
inclusão social, a renovação das gerações e 
o desenvolvimento de «aldeias 
inteligentes» em todas as zonas rurais 
europeias. Conforme indicado na 
Comunicação sobre «O futuro da 
alimentação e da agricultura», as novas 
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emergente, a economia circular e o 
ecoturismo, podem oferecer boas 
perspetivas de crescimento e de criação de 
emprego nas zonas rurais. Neste contexto, 
os instrumentos financeiros e a utilização 
da garantia InvestEU poderão desempenhar 
um papel crucial, ao garantir o acesso ao 
financiamento e reforçar a capacidade de 
crescimento das explorações e das 
empresas agrícolas. As zonas rurais 
dispõem de um potencial de oportunidades 
de emprego para os nacionais de países 
terceiros em situação regular, promovendo 
a sua integração económica e social, 
especialmente no quadro das estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

cadeias de valor rurais, tais como as 
energias renováveis, a bioeconomia 
emergente, a economia circular e o 
ecoturismo, podem oferecer boas 
perspetivas de crescimento e de criação de 
emprego nas zonas rurais. Neste contexto, 
os instrumentos financeiros e a utilização 
da garantia InvestEU poderão desempenhar 
um papel crucial, ao garantir o acesso ao 
financiamento e reforçar a capacidade de 
crescimento das explorações e das 
empresas agrícolas. As zonas rurais 
dispõem de um potencial de oportunidades 
de emprego para os nacionais de países 
terceiros em situação regular, promovendo 
a sua integração económica e social, 
especialmente no quadro das estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária. Os Estados-Membros devem 
assegurar a igualdade de oportunidades 
de emprego entre as mulheres e os 
homens e a proteção dos seus direitos 
fundamentais.

Alteração 5

Proposta de regulamento
N.º 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Dado que muitas zonas rurais da União 
sofrem de problemas estruturais, 
designadamente a falta de oportunidades de 
emprego atrativo, a escassez de 
competências, a falta de investimento na 
conectividade e nas infraestruturas e nos 
serviços essenciais, bem como a fuga dos 
jovens, é fundamental reforçar o tecido 
económico e social dessas zonas, em 
consonância com a Declaração de Cork 
2.0, nomeadamente por via da criação de 
postos de trabalho e da renovação 
geracional, levando o crescimento e o 
emprego às zonas rurais, promovendo a 
inclusão social, a renovação das gerações e 
o desenvolvimento de «aldeias 

Dado que muitas zonas rurais da União 
sofrem de problemas estruturais, 
designadamente a falta de oportunidades de 
emprego atrativo, a escassez de 
competências, a falta de investimento na 
conectividade e nas infraestruturas e nos 
serviços essenciais, bem como a fuga dos 
jovens, é fundamental reforçar o tecido 
económico e social dessas zonas, em 
consonância com a Declaração de Cork 
2.0, nomeadamente por via da criação de 
postos de trabalho e da renovação 
geracional, levando o crescimento e o 
emprego às zonas rurais, promovendo a 
inclusão social, a renovação das gerações, 
uma maior inclusão das mulheres na 
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inteligentes» em todas as zonas rurais 
europeias. Conforme indicado na 
Comunicação sobre «O futuro da 
alimentação e da agricultura», as novas 
cadeias de valor rurais, tais como as 
energias renováveis, a bioeconomia 
emergente, a economia circular e o 
ecoturismo, podem oferecer boas 
perspetivas de crescimento e de criação de 
emprego nas zonas rurais. Neste contexto, 
os instrumentos financeiros e a utilização 
da garantia InvestEU poderão desempenhar 
um papel crucial, ao garantir o acesso ao 
financiamento e reforçar a capacidade de 
crescimento das explorações e das 
empresas agrícolas. As zonas rurais 
dispõem de um potencial de oportunidades 
de emprego para os nacionais de países 
terceiros em situação regular, promovendo 
a sua integração económica e social, 
especialmente no quadro das estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

economia rural e o desenvolvimento de 
«aldeias inteligentes» em todas as zonas 
rurais europeias. Conforme indicado na 
Comunicação sobre «O futuro da 
alimentação e da agricultura», as novas 
cadeias de valor rurais, tais como as 
energias renováveis, a bioeconomia 
emergente, a economia circular e o 
ecoturismo, podem oferecer boas 
perspetivas de crescimento e de criação de 
emprego nas zonas rurais. Neste contexto, 
os instrumentos financeiros e a utilização 
da garantia InvestEU poderão desempenhar 
um papel crucial, ao garantir o acesso ao 
financiamento e reforçar a capacidade de 
crescimento das explorações e das 
empresas agrícolas. As zonas rurais 
dispõem de um potencial de oportunidades 
de emprego para os nacionais de países 
terceiros em situação regular, promovendo 
a sua integração económica e social, 
especialmente no quadro das estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Para a sustentabilidade 
socioeconómica das zonas rurais, a 
Comissão Europeia deve verificar que, 
nos planos estratégicos da PAC, os 
Estados-Membros garantem a coerência 
entre a aplicação da Diretiva 2010/41/UE 
e a abordagem de longo prazo relativa à 
utilização dos fundos de desenvolvimento 
rural.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Ao fornecer um apoio direto 
dissociado, com base no sistema dos 
direitos ao pagamento, os 
Estados-Membros deverão continuar a 
gerir as reservas nacionais por grupo de 
territórios. Essas reservas deverão ser 
prioritariamente utilizadas para apoiar os 
jovens agricultores e os agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola. Para 
garantir o bom funcionamento do sistema, 
será igualmente necessário estabelecer 
regras sobre a utilização e a transferência 
dos direitos ao pagamento.

(27) Ao fornecer um apoio direto 
dissociado, com base no sistema dos 
direitos ao pagamento, os 
Estados-Membros deverão continuar a 
gerir as reservas nacionais por grupo de 
territórios. Essas reservas deverão ser 
prioritariamente utilizadas para apoiar os 
jovens agricultores, as agricultoras e os 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola. Para reforçar a participação das 
agricultoras no setor agrícola, os 
Estados-Membros podem considerar a 
possibilidade de apoiar jovens 
agricultoras a este título. Para garantir o 
bom funcionamento do sistema, será 
igualmente necessário estabelecer regras 
sobre a utilização e a transferência dos 
direitos ao pagamento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) O empreendedorismo feminino, 
em termos sociais, económicos e 
ambientais, constitui um importante pilar 
do desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais e deve ser promovido, incentivado e 
apoiado pelos Estados-Membros nos seus 
planos estratégicos. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a estabelecer um 
critério adicional para a utilização da 
reserva de direitos ao pagamento que 
abrangeria igualmente as mulheres 
titulares de explorações agrícolas.



PE630.397v02-00 10/38 AD\1178112PT.docx

PT

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Ao investirem em infraestruturas, 
serviços e na aquisição de conhecimentos 
e competências, os Estados-Membros 
devem, no âmbito dos seus planos 
estratégicos, considerar a possibilidade de 
criar as infraestruturas que fazem parte 
de uma estratégia de desenvolvimento 
local e que são igualmente adaptadas às 
necessidades das mulheres das zonas 
rurais. Tais infraestruturas devem ter 
como objetivo proporcionar a assistência 
e o apoio necessários à capacitação das 
mulheres e à promoção do emprego das 
mulheres. A fim de reduzir a disparidade 
de género no emprego e aumentar o 
emprego feminino, é necessário que os 
planos estratégicos dos Estados-Membros 
promovam o desenvolvimento de políticas 
destinadas a conciliar a vida profissional 
com a vida privada. O desenvolvimento 
dos serviços de prestação de cuidados e a 
criação de infraestruturas conexas podem 
contribuir de forma significativa para este 
efeito. O apoio a esta e a outras medidas 
similares pode ser financiado ao abrigo 
do subprograma para a capacitação das 
mulheres nas zonas rurais, podendo os 
programas InvestEU e FSE + ser 
utilizados em sinergia para este efeito.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Tendo em conta o desenvolvimento 
em curso da digitalização no setor 
agrícola, os Estados-Membros poderão 
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desenvolver um subprograma para 
atualizar as competências digitais nas 
zonas rurais e poderão adotar medidas 
adicionais para minimizar as disparidades 
de género no domínio digital, facilitando 
o acesso das mulheres à aprendizagem ao 
longo da vida e à formação profissional 
nas zonas rurais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 43
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 43-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(43-A) Tendo em conta a importância da 
educação e formação ao longo da vida 
para os agricultores, incluindo a 
educação e a formação das mulheres nas 
zonas rurais, e a natureza em constante 
evolução do mercado de trabalho, devem 
ser previstos programas adequados de 
educação, formação e reciclagem, a fim 
de ajudar a reduzir o desemprego 
feminino nas zonas rurais e eliminar as 
disparidades em termos de rendimento e 
de pensões entre mulheres e homens.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 43-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-B) A fim de promover o princípio da 
igualdade entre mulheres e homens, os 
Estados-Membros podem, nos seus planos 
estratégicos da PAC, estabelecer 
condições específicas para os 
instrumentos financeiros relacionados 
com a melhoria da situação das mulheres 
das zonas rurais e das suas oportunidades 
de negócio. Por conseguinte, devem 
considerar a possibilidade de dar 
prioridade às mulheres, sempre que 
necessário, nos seus planos estratégicos 
da PAC, a fim de assegurar, 
nomeadamente, um melhor acesso às 
terras agrícolas e ao crédito e incentivar o 
empreendedorismo feminino, 
contribuindo desta forma para uma maior 
representação das mulheres das zonas 
rurais entre os titulares de explorações 
agrícolas e os empresários agrícolas.



PE630.397v02-00 14/38 AD\1178112PT.docx

PT

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Os planos estratégicos da PAC 
deverão ser objeto de acompanhamento 
periódico quanto à sua execução e aos 
progressos alcançados na concretização das 
metas. Caberá estabelecer esse quadro de 
desempenho, acompanhamento e avaliação 
da PAC, de modo a demonstrar os 
progressos e avaliar o impacto e a eficácia 
da execução da política.

(73) Os planos estratégicos da PAC 
deverão ser objeto de acompanhamento 
periódico quanto à sua execução e aos 
progressos alcançados na concretização das 
metas. Caberá estabelecer esse quadro de 
desempenho, acompanhamento e avaliação 
da PAC, de modo a demonstrar os 
progressos e avaliar o impacto e a eficácia 
da execução da política, bem como o seu 
impacto nos direitos fundamentais.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) A orientação para os resultados 
desencadeada pelo modelo de prestação 
requer um quadro de desempenho robusto, 
principalmente porque os planos 
estratégicos da PAC contribuirão para os 
objetivos gerais de outras políticas de 
gestão partilhada. A adoção de uma 
política baseada no desempenho implicará 
uma avaliação anual e plurianual com base 
nos indicadores de realizações, de 
resultados e de impacto selecionados, 
definidos no quadro de acompanhamento e 
de avaliação do desempenho. Para o efeito, 
deverá ser selecionado um conjunto 
limitado e focalizado de indicadores, de 
modo a refletir tão fielmente quanto 
possível se a intervenção apoiada contribui 
para a realização dos objetivos. Os 
indicadores de resultados e de realizações 
respeitantes aos objetivos relacionados 
com o clima e o ambiente podem incluir as 
intervenções previstas nos instrumentos de 
planeamento nacionais em matéria de 

(74) A orientação para os resultados 
desencadeada pelo modelo de prestação 
requer um quadro de desempenho robusto, 
principalmente porque os planos 
estratégicos da PAC contribuirão para os 
objetivos gerais de outras políticas de 
gestão partilhada. A adoção de uma 
política baseada no desempenho implicará 
uma avaliação anual e plurianual com base 
nos indicadores de realizações, de 
resultados e de impacto selecionados, 
definidos no quadro de acompanhamento e 
de avaliação do desempenho. Para o efeito, 
deverá ser selecionado um conjunto 
limitado e focalizado de indicadores, de 
modo a refletir tão fielmente quanto 
possível se a intervenção apoiada contribui 
para a realização dos objetivos. Estas 
avaliações, os indicadores e o quadro de 
acompanhamento e avaliação do 
desempenho devem ser desenvolvidos de 
modo sensível à dimensão de género. Os 
indicadores de resultados e de realizações 
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ambiente e de clima que emanam da 
legislação da União.

respeitantes aos objetivos relacionados 
com o clima e o ambiente podem incluir as 
intervenções previstas nos instrumentos de 
planeamento nacionais em matéria de 
ambiente e de clima que emanam da 
legislação da União.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer, nos seus planos estratégicos da 
PAC, as definições de «atividade agrícola», 
«superfície agrícola», «hectare elegível», 
«verdadeiro agricultor» e «jovem 
agricultor»:

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer, nos seus planos estratégicos da 
PAC, as definições de «atividade agrícola», 
«superfície agrícola», «hectare elegível», 
«verdadeiro agricultor», «agricultora» e 
«jovem agricultor»:

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) «Agricultora» deve ser definido de 
modo a incluir:
i) o facto de se tratar de uma mulher,
ii) as condições a satisfazer para ser 
«responsável de exploração»,
iii) a formação adequada e/ou as 
competências requeridas.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar o tecido socioeconómico (c) Reforçar o tecido socioeconómico 
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das zonas rurais. das zonas rurais e a igualdade de género e 
capacitar as mulheres das zonas rurais.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

(h) Promover o emprego, com especial 
atenção às mulheres, promover a 
igualdade entre mulheres e homens e 
melhorar a participação das mulheres nas 
atividades económicas, promover o 
crescimento sustentável, a inclusão social e 
o desenvolvimento local nas zonas rurais, 
nomeadamente a bioeconomia e a 
silvicultura sustentável;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão adicionar 
indicadores sensíveis à dimensão de 
género, decompondo os indicadores 
comuns de realizações, resultados e 
impacto estabelecidos no anexo I, 
detalhando-os nos seus planos 
estratégicos.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceber as 
intervenções no âmbito dos seus planos 
estratégicos da PAC em conformidade com 

Os Estados-Membros devem conceber as 
intervenções no âmbito dos seus planos 
estratégicos da PAC em conformidade com 
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a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e com os princípios gerais 
do direito da União.

a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e com os princípios gerais 
do direito da União, tendo em devida conta 
os princípios da igualdade de género e da 
não discriminação, assegurando a sua 
plena integração na preparação, execução 
e avaliação das intervenções.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
desenvolver subprogramas no âmbito do 
plano estratégico para promover o acesso 
dos jovens agricultores e das agricultoras 
aos serviços de aconselhamento agrícola.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Nos casos referidos nas alíneas a) 
e b), os Estados-Membros podem 
considerar, se possível, a concessão de 
prioridade às mulheres, em particular às 
agricultoras que se tenham instalado 
numa exploração pela primeira vez, a fim 
de alcançar o objetivo referido no artigo 
6.º, n.º 1, alínea h).

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 64 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Subprograma temático para as 
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mulheres nas zonas rurais;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 64 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, nos seus 
planos estratégicos, prever critérios 
adicionais para os tipos de intervenção 
referidos no primeiro parágrafo do 
presente artigo e considerar a 
possibilidade de elaborar indicadores 
sensíveis às questões de género, para 
acompanhar e avaliar essas intervenções, 
com o objetivo de reforçar a posição das 
mulheres nas zonas rurais, para alcançar 
os objetivos específicos estabelecidos no 
artigo 6.º, n.º 1.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimentos em serviços básicos 
nas zonas rurais;

(b) Investimentos em serviços básicos 
nas zonas rurais, incluindo serviços e 
infraestruturas de acolhimento de 
crianças e de prestação de cuidados 
continuados;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 68-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 68.º-B
Instalação de agricultoras
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1. Os Estados-Membros concedem 
apoio à instalação de agricultoras nas 
condições previstas no presente artigo e 
conforme especificado de forma mais 
detalhada nos seus planos estratégicos da 
PAC, com o objetivo de contribuir para a 
realização dos objetivos específicos 
definidos no artigo 6.º.
2. Os Estados-Membros só podem 
conceder apoios a título do presente tipo 
de intervenções para apoiar a instalação 
de agricultoras que preenchem as 
condições previstas na definição 
constante do artigo 4.º, n.º 1, alínea d-A).
3. Os Estados-Membros estabelecem 
as condições de apresentação e o 
conteúdo do plano de atividades.
4. Os Estados-Membros devem 
conceder o apoio sob a forma de 
montantes fixos. O apoio é limitado ao 
montante máximo de 100 000 EUR e pode 
ser combinado com instrumentos 
financeiros.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros estabelecem 
as condições de apresentação e o conteúdo 
do plano de atividades.

3. Os Estados-Membros estabelecem 
as condições de apresentação e o conteúdo 
do plano de atividades. Devem ser 
incentivados programas com especial 
ênfase no empreendedorismo feminino.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
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Subprograma temático para as mulheres 
nas zonas rurais

1. Os Estados-Membros podem conceder 
apoio para a elaboração e execução de 
subprogramas temáticos para as mulheres 
nas zonas rurais e para facilitar a 
instalação de agricultoras, incentivando o 
empreendedorismo feminino nos termos 
do presente artigo e em conformidade 
com os seus planos estratégicos da PAC, 
contribuindo assim para a realização dos 
objetivos específicos estabelecidos no 
artigo 6.º, n.º 1. 
Esses subprogramas temáticos podem ter 
por objetivo melhorar o acesso das 
agricultoras à terra, ao crédito e aos 
instrumentos financeiros, promover o seu 
desempenho e atualizar os seus 
conhecimentos e competências através da 
educação e da formação, promover o 
emprego das mulheres nas zonas rurais, 
aumentar a sua participação em grupos 
de ação local e no desenvolvimento de 
parcerias locais no âmbito do programa 
Leader, promover a sua utilização de 
serviços de aconselhamento, respondendo 
assim às disparidades de género em 
termos salariais e de pensões, melhorar o 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada e prevenir ainda mais a 
exclusão social das mulheres nas zonas 
rurais. 
Além disso, os Estados-Membros podem 
cobrir especificamente os custos das 
medidas destinadas a facilitar o 
intercâmbio de boas práticas no que 
respeita à formalização do trabalho 
invisível realizado pelas mulheres nas 
zonas rurais, garantindo assim a sua 
cobertura pela segurança social e a 
aplicação prática da Diretiva 2010/41/UE.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A autoridade de gestão do plano 
estratégico da PAC ou os outros 
organismos intermédios designados devem 
definir os critérios de seleção das 
intervenções dos seguintes tipos: 
investimentos, instalação de jovens 
agricultores e empresas rurais em fase de 
arranque, cooperação, intercâmbio de 
conhecimentos e de informações, após 
consulta do comité de acompanhamento 
previsto no artigo 111.º. Os critérios de 
seleção visam garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, uma melhor 
utilização dos recursos financeiros e o 
direcionamento do apoio de acordo com a 
finalidade das intervenções.

A autoridade de gestão do plano 
estratégico da PAC ou os outros 
organismos intermédios designados devem 
definir os critérios de seleção das 
intervenções dos seguintes tipos: 
investimentos, instalação de jovens 
agricultores e empresas rurais em fase de 
arranque, subprograma temático para 
mulheres das zonas rurais, cooperação, 
intercâmbio de conhecimentos e de 
informações, após consulta do comité de 
acompanhamento previsto no artigo 111.º. 
Os critérios de seleção visam garantir a 
igualdade de tratamento dos requerentes, 
sem qualquer tipo de discriminação, uma 
melhor utilização dos recursos financeiros 
e o direcionamento do apoio de acordo 
com a finalidade das intervenções.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para cada Estado-Membro, o 
montante mínimo estabelecido no anexo X 
deve ser reservado para a contribuição para 
o objetivo específico «atrair os jovens 
agricultores e facilitar o desenvolvimento 
das empresas» definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea g). Partindo da análise da situação 
em termos de pontos fortes e fracos e de 
oportunidades e ameaças («análise 
SWOT») e da identificação das 
necessidades a que deve ser dada resposta, 
o montante será utilizado para os seguintes 
tipos de intervenções:

4. Para cada Estado-Membro, o 
montante mínimo estabelecido no anexo X 
deve ser reservado para a contribuição para 
o objetivo específico «atrair os jovens 
agricultores e facilitar o desenvolvimento 
das empresas» definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea g). Partindo da análise da situação 
em termos de pontos fortes e fracos e de 
oportunidades e ameaças («análise 
SWOT»), tendo em devida conta o 
princípio de igualdade entre as mulheres 
e os homens, e da identificação das 
necessidades a que deve ser dada resposta, 
o montante será utilizado para os seguintes 
tipos de intervenções:
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros podem 
decidir, no seu plano estratégico da PAC, 
utilizar uma determinada percentagem da 
dotação do FEADER para alavancar o 
apoio e promover os projetos integrados de 
natureza estratégica definidos no 
[Regulamento LIFE] e para financiar 
medidas no domínio da mobilidade para 
fins de formação transnacional de pessoas 
do setor da agricultura e do 
desenvolvimento rural, com destaque para 
os jovens agricultores, em conformidade 
com o [Regulamento Erasmus].

7. Os Estados-Membros podem 
decidir, no seu plano estratégico da PAC, 
utilizar uma determinada percentagem da 
dotação do FEADER para alavancar o 
apoio e promover os projetos integrados de 
natureza estratégica definidos no 
[Regulamento LIFE] e para financiar 
medidas no domínio da mobilidade para 
fins de formação transnacional de pessoas 
do setor da agricultura e do 
desenvolvimento rural, com destaque para 
os jovens agricultores, em conformidade 
com o [Regulamento Erasmus], e as 
mulheres das zonas rurais.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para cada Estado-Membro, o 
montante mínimo estabelecido no 
anexo X-A deve ser reservado para a 
contribuição para o objetivo «atrair 
agricultoras». Partindo da avaliação do 
impacto em termos de género, da análise 
da situação em termos de pontos fortes e 
fracos e de oportunidades e ameaças 
(«análise SWOT») e da identificação das 
necessidades a que deve ser dada resposta, 
o montante será utilizado para o seguinte 
tipo de intervenção:

a instalação de agricultoras a que se 
refere o artigo 68.º-B.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Para cada Estado-Membro, o 
montante mínimo estabelecido no anexo X 
deve ser reservado para a contribuição para 
o objetivo específico «atrair os jovens 
agricultores e facilitar o desenvolvimento 
das empresas» definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea g). Partindo da análise da situação 
em termos de pontos fortes e fracos e de 
oportunidades e ameaças («análise 
SWOT») e da identificação das 
necessidades a que deve ser dada resposta, 
o montante será utilizado para os seguintes 
tipos de intervenções:

4. Para cada Estado-Membro, o 
montante mínimo estabelecido no anexo X 
deve ser reservado para a contribuição para 
o objetivo específico «atrair os jovens 
agricultores e facilitar o desenvolvimento 
das empresas» definido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea g). Partindo da avaliação do 
impacto em termos de género, da análise 
da situação em termos de pontos fortes e 
fracos e de oportunidades e ameaças 
(«análise SWOT») e da identificação das 
necessidades a que deve ser dada resposta, 
o montante será utilizado para os seguintes 
tipos de intervenções:

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Anexo I-A relativo à avaliação do 
impacto em termos de género;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O resumo da análise SWOT 
prevista no artigo 103.º, n.º 2;

(a) O resumo da análise SWOT 
prevista no artigo 103.º, n.º 2, sendo 
incorporada na análise uma perspetiva de 
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género;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para realização dessa avaliação, os 
Estados-Membros devem utilizar os dados 
mais recentes e mais fiáveis.

Para realização dessa avaliação, os 
Estados-Membros devem utilizar os dados 
mais recentes e mais fiáveis. Os 
EstadosMembros devem utilizar dados 
desagregados por sexo sempre que 
necessário.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Uma explicação sobre as 
intervenções que contribuirão para 
alcançar uma maior igualdade de género 
e promover o desenvolvimento das 
mulheres nas zonas rurais;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os objetivos específicos estabelecidos 
no artigo 6.º, n.º 1, a análise SWOT deve 
ser desenvolvida, sempre que necessário, 
de modo sensível à dimensão de género.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na análise SWOT e na 
avaliação ex ante.

2. A Comissão avalia as propostas de 
planos estratégicos da PAC de acordo com 
a sua exaustividade, consistência e 
coerência com os princípios gerais do 
direito da União, com o presente 
regulamento e com as disposições adotadas 
em execução do mesmo e do Regulamento 
Horizontal, o seu contributo efetivo para os 
objetivos específicos definidos no artigo 
6.º, n.º 1, o seu impacto no bom 
funcionamento do mercado interno e em 
termos de distorção da concorrência e o 
nível de encargos administrativos para os 
beneficiários e a administração. A 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia definida no plano 
estratégico da PAC, nos objetivos 
específicos correspondentes, nas metas, nas 
intervenções e nos recursos orçamentais 
afetados para cumprir os objetivos 
específicos do plano estratégico da PAC 
por meio do conjunto de intervenções 
proposto e com base na avaliação do 
impacto em termos de género, na análise 
SWOT e na avaliação ex ante.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É integrada uma perspetiva de 
género na preparação, execução e 
avaliação das intervenções dos planos 
estratégicos da PAC;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1



PE630.397v02-00 26/38 AD\1178112PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3.

Os Estados-Membros decidem da 
composição do comité de 
acompanhamento e asseguram uma 
representação equilibrada das autoridades 
públicas e dos organismos intermédios 
pertinentes, assim como dos representantes 
dos parceiros a que se refere o artigo 94.º, 
n.º 3, incluindo, pelo menos, um 
representante de um organismo pertinente 
responsável pela promoção da igualdade 
de género. Os Estados-Membros devem 
assegurar a igualdade de acesso das 
mulheres e dos homens ao comité de 
acompanhamento da PAC e incentivá-lo a 
incluir mulheres.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O desenvolvimento, a execução, o 
acompanhamento e a avaliação do plano 
estratégico da PAC, utilizando a 
abordagem de integração da perspetiva de 
género.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A troca de boas práticas em 
matéria de capacitação das mulheres nas 
zonas rurais;

Alteração 46
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Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A contribuição para o reforço das 
capacidades das administrações dos 
Estados-Membros em matéria de 
integração da perspetiva de género e de 
orçamentação sensível ao género do plano 
estratégico da PAC, a recolha e utilização 
de dados desagregados por sexo e a 
criação de uma plataforma destinada à 
troca pelos intervenientes de boas práticas 
em matéria de capacitação das mulheres 
nas zonas rurais a diferentes níveis, em 
ligação com os objetivos específicos 
estabelecidos no artigo 6.º, n.º 1;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A recolha, armazenagem e 
transporte de dados;

(c) A recolha, armazenagem e 
transporte de dados, incluindo a recolha 
de dados desagregados por sexo;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) As avaliações ex ante, intercalar e 
ex post realizadas, bem como todas as 
outras atividades de avaliação relacionadas 
com o plano estratégico da PAC.

(f) As avaliações ex ante, intercalar e 
ex post realizadas, bem como todas as 
outras atividades de avaliação relacionadas 
com o plano estratégico da PAC, que 
devem também ter em conta as 
necessidades das mulheres nas zonas 
rurais.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 116 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para a União;

(a) Avaliar o impacto, eficácia, 
eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da PAC para a União, 
incluindo o seu impacto nos direitos 
fundamentais;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 116 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Avaliar o impacto, a eficácia, a 
eficiência, a pertinência e a coerência das 
intervenções realizadas no âmbito dos 
planos estratégicos da PAC;

(d) Avaliar o impacto, a eficácia, a 
eficiência, a pertinência e a coerência das 
intervenções realizadas no âmbito dos 
planos estratégicos da PAC, incluindo o 
seu impacto nos direitos fundamentais;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 121 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os dados e indicadores devem, se for caso 
disso, ser definidos e recolhidos de forma 
desagregada por sexo.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
realizar avaliações ex ante, para melhorar a 

1. Os Estados-Membros devem 
realizar avaliações ex ante sensíveis à 
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qualidade de conceção dos seus planos 
estratégicos da PAC.

dimensão de género, para melhorar a 
qualidade de conceção dos seus planos 
estratégicos da PAC.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as intervenções propostas 
nos planos estratégicos da PAC 
promovam a igualdade de género através 
de uma análise sistemática do seu impacto 
na capacitação das mulheres nas zonas 
rurais;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) A adequação dos procedimentos 
para acompanhamento do plano estratégico 
da PAC e para recolha dos dados 
necessários à realização das avaliações;

(g) A adequação dos procedimentos 
para acompanhamento do plano estratégico 
da PAC e para recolha dos dados, 
incluindo dados desagregados por sexo, 
necessários à realização das avaliações;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
realizar avaliações dos planos estratégicos 
da PAC para melhorar a qualidade de 
conceção e de execução, bem como avaliar 

1. Os Estados-Membros devem 
realizar avaliações dos planos estratégicos 
da PAC para melhorar a qualidade de 
conceção e de execução, bem como avaliar 
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a sua eficácia, eficiência, pertinência, 
coerência, valor acrescentado para a União 
e impacto da sua contribuição para os 
objetivos gerais e específicos da PAC 
definidos nos artigos 5.º e 6.º, n.º 1.

a sua eficácia, eficiência, pertinência, 
coerência, valor acrescentado para a União 
e impacto da sua contribuição para os 
objetivos gerais e específicos da PAC 
definidos nos artigos 5.º e 6.º, n.º 1. Essas 
avaliações devem ser efetuadas de modo 
sensível à dimensão de género.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na avaliação intercalar e na 
avaliação ex post deve ser utilizada uma 
abordagem em que seja integrada a 
perspetiva de género, com dados 
desagregados por sexo, para avaliar os 
impactos e o valor acrescentado da PAC 
para promover o desenvolvimento das 
mulheres nas zonas rurais.
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Com base nos elementos de prova 
fornecidos pelas avaliações da PAC, 
nomeadamente as avaliações dos planos 
estratégicos da PAC, bem como noutras 
fontes de informação pertinentes, a 
Comissão apresenta um primeiro relatório 
sobre a aplicação do presente artigo, 
designadamente os primeiros resultados 
relativos ao desempenho da PAC, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, uma 
vez concluída a avaliação intercalar. O 
segundo relatório de avaliação do 
desempenho da PAC deve ser apresentado 
até 31 de dezembro de 2031.

4. Com base nos elementos de prova 
fornecidos pelas avaliações da PAC, 
nomeadamente as avaliações dos planos 
estratégicos da PAC, bem como noutras 
fontes de informação pertinentes, a 
Comissão apresenta um primeiro relatório 
sobre a aplicação do presente artigo, 
designadamente os primeiros resultados 
relativos ao desempenho da PAC, tendo 
em devida conta o princípio da igualdade 
de género, tal como estabelecido nos 
objetivos gerais, nos termos do artigo 5.º, 
e nos objetivos específicos, fixados no 
artigo 6.º, n.º 1, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, uma vez concluída a 
avaliação intercalar. O segundo relatório de 
avaliação do desempenho da PAC deve ser 
apresentado até 31 de dezembro de 2031.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 128 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com a sua obrigação de 
comunicação de informações nos termos 
do artigo [38.º, n.º 3, alínea e), subalínea 
i),] do [Novo Regulamento Financeiro], a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as informações 
relativas ao desempenho previstas nesse 
artigo, medido pelo conjunto de 
indicadores de base estabelecidos no 
anexo XII.

Em conformidade com a sua obrigação de 
comunicação de informações nos termos 
do artigo [38.º, n.º 3, alínea e), subalínea 
i),] do [Novo Regulamento Financeiro], a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as informações 
relativas ao desempenho previstas nesse 
artigo, medido pelo conjunto de 
indicadores de base estabelecidos no 
anexo XII. Os indicadores estabelecidos 
no anexo XII podem ser desagregados por 
sexo, com o objetivo de alcançar a 
igualdade de género nas zonas rurais.
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 129 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados necessários relativos aos 
indicadores de contexto e de impacto 
devem provir principalmente das fontes de 
dados estabelecidas, nomeadamente a Rede 
de Informação Contabilística Agrícola e o 
Eurostat. Caso os dados relativos a estes 
indicadores não estejam disponíveis ou 
sejam incompletos, as lacunas devem ser 
colmatadas no contexto do Programa 
Estatístico Europeu criado nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 
Parlamento Europeu e ao Conselho40, do 
quadro jurídico que regula a Rede de 
Informação Contabilística Agrícola ou de 
acordos formais com outros fornecedores 
de dados como o Centro Comum de 
Investigação e a Agência Europeia do 
Ambiente.

2. Os dados necessários relativos aos 
indicadores de contexto e de impacto 
devem provir principalmente das fontes de 
dados estabelecidas, nomeadamente a Rede 
de Informação Contabilística Agrícola, o 
EIGE e o Eurostat. Caso os dados relativos 
a estes indicadores não estejam disponíveis 
ou sejam incompletos, as lacunas devem 
ser colmatadas no contexto do Programa 
Estatístico Europeu criado nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 
Parlamento Europeu e ao Conselho40, do 
quadro jurídico que regula a Rede de 
Informação Contabilística Agrícola ou de 
acordos formais com outros fornecedores 
de dados como o Centro Comum de 
Investigação e a Agência Europeia do 
Ambiente.

__________________ __________________
40 Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2009, relativo às Estatísticas 
Europeias e que revoga o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo à 
transmissão de informações abrangidas 
pelo segredo estatístico ao Serviço de 
Estatística das Comunidades Europeias, o 
Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho 
relativo às estatísticas comunitárias e a 
Decisão 89/382/CEE, Euratom do 
Conselho que cria o Comité do Programa 
Estatístico das Comunidades Europeias (JO 
L 87 de 31.3.2009, p. 164).

40 Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2009, relativo às Estatísticas 
Europeias e que revoga o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo à 
transmissão de informações abrangidas 
pelo segredo estatístico ao Serviço de 
Estatística das Comunidades Europeias, o 
Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho 
relativo às estatísticas comunitárias e a 
Decisão 89/382/CEE, Euratom do 
Conselho que cria o Comité do Programa 
Estatístico das Comunidades Europeias (JO 
L 87 de 31.3.2009, p. 164).

Alteração 61

Proposta de regulamento
 ANEXO I

IMPACTO, RESULTADO E INDICADORES DE RESULTADOS EM 
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CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º

Texto da Comissão

Objetivos específicos 
da UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados
(apenas com base em intervenções apoiadas pela PAC)

I.22 Contribuir para a criação de 
empregos nas zonas rurais: 
Evolução da taxa de emprego nas 
zonas predominantemente rurais

R.31 Crescimento e emprego nas zonas rurais: Novos empregos 
no âmbito de projetos de apoio 

I.23 Contribuir para o 
crescimento nas zonas rurais: 
Evolução do PIB por cabeça nas 
zonas predominantemente rurais

R.32 Desenvolver a bioeconomia rural: Número de empresas do 
setor da bioeconomia desenvolvidas por meio de apoios

I.24 Uma PAC mais justa: 
Melhorar a distribuição do apoio da 
PAC 

R.33 Digitalizar a economia rural: População rural abrangida por 
uma estratégia de apoio «Aldeias inteligentes»

I.25 Promover a inclusão rural: 
Evolução do índice de pobreza nas 
zonas rurais

R.34 Interligar a Europa rural: Percentagem da população rural 
que beneficia de um melhor acesso a serviços e infraestruturas 
graças ao apoio da PAC

Promover o 
emprego, o 
crescimento, a 
inclusão social e o 
desenvolvimento 
local nas zonas 
rurais, incluindo a 
bioeconomia e uma 
silvicultura 
sustentável

R.35 Promover a inclusão social: Número de pessoas 
pertencentes a minorias e/ou grupos vulneráveis que beneficiam do 
apoio de projetos de inclusão social

Alteração

Objetivos específicos 
da UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados
(apenas com base em intervenções apoiadas pela PAC)

I.21-A Contribuir para capacitar 
as mulheres nas zonas rurais: 
Evolução da taxa de mulheres 
beneficiárias de apoio da PAC 

I.22 Contribuir para a criação de 
empregos nas zonas rurais: 
Evolução da taxa de emprego nas 
zonas predominantemente rurais 

I.22-A Contribuir para aumentar a 
taxa de emprego das mulheres e o 
empreendedorismo feminino nas 
zonas rurais: Evolução da taxa de 
emprego das mulheres nas zonas 
predominantemente rurais

R.30-A. Mulheres em atividades agrícolas: Aumentar a 
proporção de mulheres que beneficiam de apoio no âmbito da 
PAC, incluindo o apoio de todos os tipos de pagamento da PAC; 
número de agricultoras que criam uma exploração agrícola com 
o apoio da PAC 

R.30-B. Mulheres jovens nas zonas rurais. Aumentar a proporção 
de mulheres jovens que beneficiam de apoio para o 
estabelecimento de explorações ou empresas agrícolas ao abrigo 
da PAC

R.31 Crescimento e emprego nas zonas rurais: Novos empregos 
no âmbito de projetos de apoio 

R.31-A Aumentar o emprego feminino nas zonas rurais. A 
proporção de empregos para mulheres e do empreendedorismo 
feminino nos projetos que beneficiam de financiamento da PAC

I.23 Contribuir para o 
crescimento nas zonas rurais: 
Evolução do PIB por cabeça nas 
zonas predominantemente rurais

R.32 Desenvolver a bioeconomia rural: Número de empresas do 
setor da bioeconomia desenvolvidas por meio de apoios

Promover o emprego, 
com especial atenção 
às mulheres, promover 
a igualdade entre 
mulheres e homens e 
melhorar a 
participação das 
mulheres nas 
atividades económicas, 
promover o 
crescimento, a inclusão 
social e o 
desenvolvimento local 
nas zonas rurais, 
incluindo a 
bioeconomia e uma 
silvicultura sustentável

I.24 Uma PAC mais justa: 
Melhorar a distribuição do apoio da 
PAC 

R.33 Digitalizar a economia rural: População rural abrangida por 
uma estratégia de apoio «Aldeias inteligentes»
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Objetivos específicos 
da UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados
(apenas com base em intervenções apoiadas pela PAC)

I.25 Promover a inclusão rural: 
Evolução do índice de pobreza nas 
zonas rurais, desagregado por sexo 

R.34 Interligar a Europa rural: Percentagem da população rural 
que beneficia de um melhor acesso a serviços e infraestruturas 
graças ao apoio da PAC, podendo incluir a percentagem de 
mulheres das zonas rurais que beneficiam de formação 
profissional e de serviços de aconselhamento agrícola graças ao 
apoio da PAC e a percentagem de mulheres que participam em 
grupos de ação local e parcerias locais no âmbito do programa 
Leader. 

R.35 Promover a inclusão social: Número de pessoas 
pertencentes a minorias e/ou grupos vulneráveis que beneficiam 
do apoio de projetos de inclusão social, desagregado por sexo.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo X-A (novo) – Quadro

Texto da Comissão

Alteração
ANEXO X-A
MONTANTES MÍNIMOS RESERVADOS PARA O OBJETIVO DE «ATRAIR 
AGRICULTORAS» COMO REFERIDO NO ARTIGO 86.º, N.º 3-A

Ano civil 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e anos seguintes

Bélgica 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgária 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

República Checa 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Dinamarca 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Alemanha 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estónia 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Irlanda 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Grécia 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Espanha 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

França 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Croácia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Itália 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710
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Chipre 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Letónia 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lituânia 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luxemburgo 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Hungria 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Países Baixos 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Áustria 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polónia 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Roménia 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Eslovénia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Eslováquia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Finlândia 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Suécia 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604



AD\1178112PT.docx 37/38 PE630.397v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

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

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

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

AGRI
11.6.2018

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

FEMM
5.7.2018

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Marijana Petir
4.9.2018

Exame em comissão 27.11.2018

Data de aprovação 26.2.2019

Resultado da votação final +:
–:
0:

26
3
4

Deputados presentes no momento da 
votação final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary 
Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta 
Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Anna 
Záborská

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Rosa Estaràs Ferragut, Urszula Krupa, Clare Moody, Branislav Škripek, 
Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Franc Bogovič, Norbert Erdős, Andrzej Grzyb, Rina Ronja Kari, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Ribeiro, Bronis Ropė



PE630.397v02-00 38/38 AD\1178112PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO

26 +

ALDE Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD Daniela Aiuto

PPE Heinz K. Becker, Franc Bogovič, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Andrzej Grzyb, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Sofia 
Ribeiro, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 
Clare Moody, Maria Noichl, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE Terry Reintke, Bronis Ropė, Ernest Urtasun

3 -

ECR Urszula Krupa, Branislav Škripek

ENF Mylène Troszczynski

4 0

ECR Arne Gericke

GUE/NGL Malin Björk, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

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


