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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Tendo em conta que o quadro legislativo aplicável à política agrícola comum após 2020 ainda 
se encontra em fase de negociação, convém adotar medidas transitórias que permitam a 
prorrogação da aplicabilidade dos regulamentos existentes até à implementação do novo 
sistema, de molde a garantir uma transição harmoniosa.  

Os regulamentos em vigor devem ser alterados, por forma a, nomeadamente, incluírem os 
montantes/limites máximos aplicáveis, que têm de ser fixados para o novo QFP 2021-2027.

A primeira alteração apresentada visa prolongar de 10 para 30 dias o prazo de notificação 
pelos Estados-Membros.

A segunda alteração permite recorrer aos fundos afetados ao FEADER 2022-2027 para 
financiar medidas já autorizadas que impliquem pagamentos para além de 31 de dezembro de 
2021, caso os fundos já tenham sido inteiramente esgotados (à imagem do previsto no 
artigo 3.º do Regulamento n.º 1310/2013). Uma vez que, por si só, o orçamento anual do 
FEADER 2021 não será suficiente para financiar as autorizações do período de programação 
de 2014-2021 para as quais as dotações do FEADER tenham sido integralmente gastas, a 
Comissão deve poder reservar dotações afetadas ao período de programação 2022-2027 para 
novas autorizações, a fim de garantir a continuidade das autorizações de 2014-2021.

Em conformidade com a posição do Parlamento Europeu sobre o QFP, as alterações 3 a 6 
visam estabelecer, no artigo relativo à reserva para crises, que o capital inicial da reserva deve 
ser suplementar ao orçamento da PAC, devendo ser colocado na reserva no início do período 
de programação. Além disso, no intuito de evitar a perda destes fundos, convém antecipar a 
reforma do funcionamento da reserva, por forma a permitir que as dotações não autorizadas 
de 2021 transitem para os exercícios seguintes.

A alteração 7 reforça as obrigações dos Estados-Membros em matéria de convergência 
interna.

Por último, nas alterações 8 a 15, o relator restabeleceu os recursos para a agricultura, em 
conformidade com a posição do PE sobre o QFP.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que decidam utilizar Os Estados-Membros que decidam utilizar 
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a possibilidade prevista no primeiro 
parágrafo devem notificar a Comissão da 
sua decisão no prazo de dez dias a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento. Sempre que os Estados-
Membros tenham apresentado um conjunto 
de programas regionais em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013, a notificação deve 
igualmente identificar os programas 
regionais objeto de prorrogação e a 
correspondente dotação orçamental para o 
ano de 2021 no âmbito da repartição anual 
indicada no anexo I do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013.

a possibilidade prevista no primeiro 
parágrafo devem notificar a Comissão da 
sua decisão no prazo de 30 dias a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. Sempre que os Estados-
Membros tenham apresentado um conjunto 
de programas regionais em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013, a notificação deve 
igualmente identificar os programas 
regionais objeto de prorrogação e a 
correspondente dotação orçamental para o 
ano de 2021 no âmbito da repartição anual 
indicada no anexo I do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As despesas relacionadas com os 
compromissos jurídicos assumidos para 
com os beneficiários ao abrigo das 
medidas a que se refere o Regulamento 
(UE) n.º 1305/2013 podem ser elegíveis 
para uma contribuição do FEADER no 
período 2022-2027:
a) para os pagamentos a efetuar entre 1 
de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 
2023 ou 31 de dezembro de 2024 nos 
Estados-Membros que tenham decidido 
prorrogar o período de 2014-2020, em 
conformidade com o artigo 1.º, n.º 1, do 
presente regulamento, sempre que já 
tenha sido esgotada a dotação financeira 
para a medida em causa do programa 
adotado nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013 e, quando aplicável, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do presente 
regulamento;  e
b) para os pagamentos a efetuar depois de 
31 de dezembro de 2023 ou de 31 de 
dezembro de 2024 nos Estados-Membros 
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que tenham decidido prolongar o período 
de 2014-2020 em conformidade com o 
artigo 1, n.º 1, do presente regulamento.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 25 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(-1) No artigo 25.º, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

É criada uma reserva destinada a prestar 
um apoio suplementar ao setor agrícola em 
caso de crises graves que afetem a 
produção ou a distribuição agrícola 
("reserva para crises no setor agrícola") 
mediante a aplicação, no início de cada 
ano, de uma redução dos pagamentos 
diretos com o mecanismo de disciplina 
financeira referido no artigo 26.º.

«É criada no FEAGA uma reserva 
destinada a prestar um apoio suplementar 
ao setor agrícola para fins de gestão ou 
estabilização do mercado ou para 
responder de forma célere em caso de 
crises que afetem a produção ou a 
distribuição de produtos agrícolas ("reserva 
para crises no setor agrícola") no início de 
cada ano. »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX:02013R1306-20180101 )

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Para 2021, o valor da reserva é de 
400 milhões de EUR (a preços de 2011) e é 
incluído na rubrica 3 do quadro financeiro 
plurianual constante do anexo do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx/xxxx] do 
Conselho* [QFP].

Para 2021, o valor da reserva é de 
400 milhões de EUR (a preços de 2011), 
acresce aos orçamentos do FEAGA e do 
FEADER e é incluído na rubrica 3 do 
quadro financeiro plurianual constante do 
anexo do Regulamento (UE) 
n.º [xxxx/xxxx] do Conselho* [QFP].



PE646.963v01-00 6/10 PA\1197682PT.docx

PT

___________________ _________________
* Regulamento (UE) [...] do Conselho, de 
[...], [que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027] 
(JO L […] de […], p. […]);

* Regulamento (UE) [...] do Conselho, de 
[...], [que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027] 
(JO L […] de […], p. […]).;

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 25.º é aditado o seguinte 
número:
«No início dos exercícios seguintes, o 
montante da reserva é pelo menos igual 
ao montante inicial atribuído em 2021 e é 
ajustado no âmbito do processo 
orçamental anual ou durante o exercício, 
se for caso disso, à luz da evolução ou das 
perspetivas de uma crise do mercado no 
exercício em curso ou no exercício 
seguinte e tendo em conta as receitas 
disponíveis atribuídas ao FEAGA ou as 
margens disponíveis abaixo do sublimite 
máximo do FEAGA. Caso as dotações 
disponíveis sejam insuficientes, pode 
recorrer-se à disciplina financeira para 
financiar a reserva até ao valor inicial 
referido no primeiro parágrafo.»;

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 25 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-B) Ao artigo 25.º é aditado o seguinte 
número:
«Em derrogação do disposto no 
artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho*, 
as dotações não autorizadas da reserva 
transitam sem limite de tempo para 
financiar a reserva nos exercícios 
seguintes.
___________________
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de julho de 2018, relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) 
n.º 283/2014, e a Decisão 
n.º 541/2014/UE, e revoga o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 
30.7.2018, p. 1).»

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 25 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Para o ano civil de 2021, os 
Estados-Membros podem decidir reforçar 
a convergência interna aplicando as 
disposições do n.º 11 a esse ano.;

12. Para o ano civil de 2021, os 
Estados-Membros reforçam a 
convergência interna aplicando as 
disposições do n.º 11 a esse ano.;

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 228/2013
Artigo 30 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— para os departamentos franceses 
ultramarinos: 267 580 000 EUR

— para os departamentos franceses 
ultramarinos: 278 410 000 EUR

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 228/2013
Artigo 30 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— para os Açores e a Madeira:  
102 080 000 EUR

— para os Açores e a Madeira: 
106 210 000 EUR

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 228/2013
Artigo 30 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— para as ilhas Canárias: 257 970 000 
EUR

— para as ilhas Canárias: 268 420 000 
EUR.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 228/2013
Artigo 30 – n.º 3 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

— para os departamentos franceses 
ultramarinos: 25 900 000 EUR

— para os departamentos franceses 
ultramarinos: 26 900 000 EUR

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 228/2013
Artigo 30 – n.º 3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— para os Açores e a Madeira: 
20 400 000 EUR

— para os Açores e a Madeira: 
21 200 000 EUR

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 228/2013
Artigo 30 – n.º 3 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— para as ilhas Canárias: 69 900 000 
EUR.

— para as ilhas Canárias: 72 700 000 
EUR

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 229/2013
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A União financia as medidas 
previstas nos capítulos III e IV até ao 
montante anual de 23 000 000 EUR.

2. A União financia as medidas 
previstas nos capítulos III e IV até ao 
montante anual de 23 930 000 EUR.
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Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
Regulamento (UE) n.º 229/2013
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O montante atribuído para financiar 
o regime específico de abastecimento 
referido no capítulo III não pode exceder 6 
830 000 EUR.

3. O montante atribuído para financiar 
o regime específico de abastecimento 
referido no capítulo III não pode exceder 
7 110 000 EUR.

Or. en


