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Alteração 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
os seus artigos 36.º e 37.º e o n.º 2 do seu 
artigo 299.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente,  o 
seu artigo 2.º, o n.º 2 do seu artigo 3.º, o 
n.º 2 do seu artigo 34.º, o seus artigos 36.º, 
37.º e 82.º, e o n.º 2 do seu artigo 299.º,

Or. pl

Justificação

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Alteração 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Citação 2-A

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Acto de Adesão da 
República Checa, da Estónia, de Chipre, 
da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de 
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da 
Eslováquia, bem como o da Bulgária e da 
Roménia, considera-se que já não se 
justifica conceder um nível mais baixo de 



PE407.776v01-00 4/97 AM\727226PT.doc

PT

subvenções agrícolas aos novos 
Estados-Membros uma vez transcorridos 
os períodos de transição,

Or. pl

Justificação

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Alteração 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) 
n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) 
n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) 
n.º 2529/2001 mostra que certos elementos 
do mecanismo de apoio precisam de ser 
ajustados. Designadamente, deve ser dada
maior extensão à dissociação do apoio 
directo e deve ser simplificado o 
funcionamento do regime de pagamento 
único. Por outro lado, o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 foi substancialmente 
alterado desde a sua entrada em vigor. 
Perante esta evolução, e por razões de 
clareza, deve o mesmo ser revogado e 

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os Regulamentos 
(CEE) n. 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, 
(CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, 
(CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, 
(CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, 
(CEE) n.º 2358/71 e (CE) n.º 2529/2001 
mostra que certos elementos do mecanismo 
de apoio precisam de ser ajustados. 
Designadamente, seria possível dar maior 
extensão à dissociação do apoio directo e 
simplificar o funcionamento do regime de 
pagamento único. Por outro lado, o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 foi 
substancialmente alterado desde a sua 
entrada em vigor. Perante esta evolução, e 
por razões de clareza, deve o mesmo ser 
revogado e substituído por um novo.
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substituído por um novo.

Or. es

Alteração 136
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 1-A(novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A realidade tem demonstrado o 
falhanço da PAC e a necessidade de uma 
política agrícola que tenha como princípio 
o direito à soberania e segurança 
alimentares e, como grandes eixos 
orientadores: o apoio aos agricultores que 
produzem; a contenção do produtivismo 
gerador da concentração da propriedade 
na mão de grandes empresas, da 
concentração regional da produção, da 
exclusão de regiões da produção e do 
desaparecimento acelerado da pequena e 
média agricultura; o fim do declínio do 
mundo rural e da desertificação de muitas 
regiões; o combate à instabilidade de 
sectores produtivos devido a oscilações do 
consumo, para conter o estrangulamento 
das economias agrícolas de países 
terceiros em que a agricultura e a 
actividade agrícola são elementos 
essenciais da sua economia.

Or. pt

Justificação

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Alteração 137
Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A redução da burocracia no sector 
agrícola deve ser prosseguida através de 
regras mais transparentes, mais 
inteligíveis e menos complexas. Será 
apenas através de uma baixa dos custos e 
agilização das formalidades 
administrativas que a política agrícola 
comum estará em condições de contribuir 
para garantir a competitividade das 
explorações agrícolas num mercado 
mundializado.

Or. de

Alteração 138
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) As sucessivas reformas da PAC, 
associadas à progressiva abertura dos 
mercados, ao enfraquecimento dos 
mecanismos de regulação do mercado dos 
produtos agrícolas e à integração da 
agricultura na OMC, a que se veio juntar 
a aplicação do Regime de Pagamento 
Único (RPU) desligado da produção 
agrícola, conduziram muitos pequenos e 
médios agricultores ao abandono da 
actividade e ao êxodo rural, aumentando 
a instabilidade dos mercados agrícolas e 
agravando as diferenças entre culturas, 
agricultores e países.

Or. pt
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Justificação

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Alteração 139
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) A recente crise do aumento do preço 
dos produtos alimentares demonstra que 
se deve considerar a agricultura como um 
sector estratégico fundamental para 
garantir a segurança e a soberania 
alimentares de cada país, e não continuar 
a trocar a agricultura pelos negócios de 
serviços e tecnologia no âmbito da OMC, 
o que apenas interessa aos grupos 
económicos e financeiros e aos grandes 
importadores.

Or. pt

Justificação

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Alteração 140
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) A situação do mundo rural 
demonstra a necessidade de manter a 
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função produtiva da terra e do agricultor 
e de lhe dar a liberdade de optar pelo que 
melhor se adapte às condições agro-
ecológicas da sua exploração, incluindo 
todas as actividades agrícolas e pecuárias, 
e não apenas as que deram origem ao 
direito histórico de apoios na PAC.

Or. pt

Justificação

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Alteração 141
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) A situação vivida pelos agricultores,
particularmente pelos pequenos e médios 
agricultores e pela agricultura familiar, 
exige a manutenção dos apoios à 
produção mas com obrigação de cultivo e 
manutenção em produção das áreas 
objecto de ajuda, para acabar com as 
injustiças actualmente existentes, em que 
alguns produtores e pequenos 
agricultores recebem pouco ou nada.

Or. pt

Justificação

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Alteração 142
Ioannis Gklavakis

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu o princípio da redução ou 
exclusão do apoio directo no caso de 
agricultores que não cumpram certas 
exigências nas áreas da saúde pública, 
saúde animal e fitossanidade, do ambiente 
e do bem-estar dos animais. Este sistema 
de "condicionalidade" é parte integrante do 
apoio comunitário sob forma de 
pagamentos directos e deve, por 
conseguinte, ser mantido. Contudo, a 
experiência mostra que certas exigências 
no âmbito da condicionalidade não 
possuem um vínculo suficiente com a 
actividade ou as terras agrícolas ou dizem 
mais respeito às autoridades nacionais que 
aos agricultores. É, por conseguinte, 
conveniente ajustar o âmbito da 
condicionalidade.

(2) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu o princípio da redução ou 
exclusão do apoio directo no caso de 
agricultores que não cumpram certas 
exigências nas áreas da saúde pública, 
saúde animal e fitossanidade, do ambiente 
e do bem-estar dos animais. Este sistema 
de "condicionalidade" é parte integrante do 
apoio comunitário sob forma de 
pagamentos directos e deve, por 
conseguinte, ser mantido. Contudo, a 
experiência mostra que certas exigências 
no âmbito da condicionalidade não 
possuem um vínculo suficiente com a 
actividade ou as terras agrícolas ou dizem 
mais respeito às autoridades nacionais que 
aos agricultores. É, por conseguinte, 
conveniente ajustar o âmbito da 
condicionalidade e estas exigências, tendo, 
porém, em conta as especificidades e a 
estrutura das explorações dos Estados-
Membros.

Or. el

Justificação

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.
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Alteração 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu o princípio da redução ou 
exclusão do apoio directo no caso de 
agricultores que não cumpram certas 
exigências nas áreas da saúde pública, 
saúde animal e fitossanidade, do ambiente 
e do bem-estar dos animais. Este sistema 
de "condicionalidade" é parte integrante do 
apoio comunitário sob forma de 
pagamentos directos e deve, por 
conseguinte, ser mantido. Contudo, a 
experiência mostra que certas exigências 
no âmbito da condicionalidade não 
possuem um vínculo suficiente com a 
actividade ou as terras agrícolas ou dizem 
mais respeito às autoridades nacionais que 
aos agricultores. É, por conseguinte, 
conveniente ajustar o âmbito da 
condicionalidade.

(2) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu o princípio da redução ou 
exclusão do apoio directo no caso de 
agricultores que não cumpram certas 
exigências nas áreas da saúde pública, 
saúde animal e fitossanidade, do ambiente 
e do bem-estar dos animais. Este sistema 
de "condicionalidade" é parte integrante do 
apoio comunitário sob forma de 
pagamentos directos e deve, por 
conseguinte, ser mantido. Contudo, a 
experiência mostra que certas exigências 
no âmbito da condicionalidade não 
possuem um vínculo suficiente com a 
actividade ou as terras agrícolas ou dizem 
mais respeito às autoridades nacionais que 
aos agricultores. É, por conseguinte, 
conveniente ajustar o âmbito da 
condicionalidade. A eventual inserção do 
artigo relativo à eco-condicionalidade do 
pacote "Higiene" no Anexo II1 não deve 
traduzir-se em controlos adicionais.
1 Regulamento (CE) N.º. 852/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 
relativo à higiene dos géneros alimentícios (JO L 
139, de 30.4.2004, p. 1), Regulamento (CE) N.º. 
853/2004 2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 29 de Abril de 2004 que estabelece 
regras específicas de higiene aplicáveis aos 
géneros alimentícios de origem animal (JO. L 139 
de 30.4.2004, p. 55), Regulamento (CE) 
N.º.183/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 12 de Janeiro de 2005 que estabelece 
requisitos de higiene do alimentos para animais 
(JO. L 35 de 8.2.2005, p. 1).

Or. de
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Justificação

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Alteração 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Deverão ser desenvolvidos esforços 
permanentes para a simplificação, o 
aperfeiçoamento e a harmonização do 
sistema de condicionalidade. Por 
conseguinte, a Comissão deverá 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
do sistema de condicionalidade de dois em 
dois anos.

Or. en

Justificação

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: Apoio directo aos agricultores (PAC) e apoio 
ao desenvolvimento rural (FEADER) *

Alteração 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Uma redução dos encargos 
administrativos, uma harmonização dos 
controlos, o reagrupamento dos controlos, 
nomeadamente nas Instituições 
europeias, e o pagamento atempado das 



PE407.776v01-00 12/97 AM\727226PT.doc

PT

ajudas aumentariam o apoio dos 
agricultores ao sistema de 
condicionalidade e, deste modo, a eficácia 
da política.

Or. en 

Justificação

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: Apoio directo aos agricultores (PAC) e apoio 
ao desenvolvimento rural (FEADER) *

Alteração 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Para limitar a sobrecarga a que 
estão sujeitos os agricultores, os Estados-
Membros e as Instituições europeias 
deverão ser incentivados a reduzir ao 
mínimo o número de controlos in loco, 
assim como o número de agências de 
controlo, sem prejuízo das disposições do 
Regulamento (CE) nº 796/2004 da 
Comissão, de 21 de Abril de 2004, que 
estabelece regras de execução relativas à 
condicionalidade, à modulação e ao 
sistema integrado de gestão e de controlo 
previstos no Regulamento (CE) nº 
1782/2003 do Conselho1. Os Estados-
Membros deverão, por conseguinte, ser 
autorizados a realizar a percentagem 
mínima de controlos ao nível do 
organismo pagador. Além disso, os 
Estados-Membros e as Instituições 
europeias serão incentivados a tomar 
medidas suplementares para restringir o 
número de pessoas que executam os 
controlos, para lhes garantir uma 
formação adequada e para reduzir ao 
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máximo de um dia o período durante o 
qual pode ser realizado um controlo in 
loco numa exploração agrícola específica. 
A Comissão deverá ajudar os Estados-
Membros a cumprirem os requisitos 
relativos às selecções integradas de 
amostras. A selecção de amostras para os 
controlos in loco deverá ser realizada 
independentemente das percentagens 
mínimas de controlos específicos previstos 
na legislação específica em matéria de 
condicionalidade.
__________________

JO L 141,  de 30.04.2004, p. 18.

Or. en 

Justificação

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: Apoio directo aos agricultores (PAC) e apoio 
ao desenvolvimento rural (FEADER) *

Alteração 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) Os Estados-Membros deverão 
assegurar que os agricultores não sejam 
duplamente punidos (redução ou exclusão 
dos pagamentos, assim como a aplicação 
de multas por incumprimento da 
legislação nacional relevante) pelo mesmo 
caso de incumprimento.

Or. en

Justificação

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
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0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: Apoio directo aos agricultores (PAC) e apoio 
ao desenvolvimento rural (FEADER) *

Alteração 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos Estados-
Membros, de normas que tenham em conta 
as características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, assim como os sistemas 
de exploração (utilização das terras, 
rotação das culturas, práticas agrícolas) e 
as estruturas agrícolas existentes. A 
supressão da retirada obrigatória de 
terras da produção no quadro do regime 
de pagamento único pode, em certos 
casos, ter efeitos nocivos no ambiente, 
designadamente no que respeita a certas 
características da paisagem. É, pois, 
conveniente reforçar as disposições 
comunitárias em vigor tendentes à 
preservação, se for caso disso, de 
características específicas da paisagem.

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos Estados-
Membros, de normas que tenham em conta 
as características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, assim como os sistemas 
de exploração (utilização das terras, 
rotação das culturas, práticas agrícolas) e 
as estruturas agrícolas existentes.

Or. de

Justificação

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Alteração 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração 

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos Estados-
Membros, de normas que tenham em conta 
as características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, assim como os sistemas 
de exploração (utilização das terras, 
rotação das culturas, práticas agrícolas) e 
as estruturas agrícolas existentes. A 
supressão da retirada obrigatória de terras 
da produção no quadro do regime de 
pagamento único pode, em certos casos, ter 
efeitos nocivos no ambiente, 
designadamente no que respeita a certas 
características da paisagem. É, pois, 
conveniente reforçar as disposições 
comunitárias em vigor tendentes à
preservação, se for caso disso, de 
características específicas da paisagem.

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos Estados-
Membros, de normas que tenham em conta 
as características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, assim como os sistemas 
de exploração (utilização das terras, 
rotação das culturas, práticas agrícolas) e 
as estruturas agrícolas existentes. A 
supressão da retirada obrigatória de terras 
da produção no quadro do regime de 
pagamento único pode, em certos casos, ter 
efeitos nocivos no ambiente, 
designadamente no que respeita à 
biodiversidade ordinária, a certas 
características da paisagem e às terras 
situadas ao longo dos cursos de água. É, 
pois, conveniente reforçar as disposições 
comunitárias em vigor tendentes à 
preservação, se for caso disso, da 
biodiversidade ordinária e de 
características específicas da paisagem.

Or. fr
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Alteração 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O sistema de financiamento da PAC 
até à data aplicado apoia de modo 
excessivamente diminuto as explorações 
familiares, o que acarreta o abandono das 
terras agrícolas - em particular nas 
regiões em que as condições de 
exploração agrícola são pouco favoráveis 
- e o despovoamento do meio rural com as 
consequências sociais, económicas e 
ambientais geradas por este processo. 
Assim sendo, os critérios de 
financiamento das explorações deveriam 
igualmente ser modificados de modo 
substancial.

Or. pl

Justificação

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Alteração 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas em 
certas regiões. Convém, por conseguinte, 

Suprimido
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reforçar igualmente o quadro 
comunitário existente no respeitante às 
boas condições agrícolas e ambientais, a 
fim de proteger a água contra a poluição 
e as escorrências e de gerir a utilização 
deste recurso.

Or. de

Alteração 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração 

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas em 
certas regiões. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir a utilização deste recurso.

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas em 
certas regiões. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir a utilização deste recurso. A 
biodiversidade resulta, em parte, das 
práticas agrícolas. Deveria a mesma ser 
considerada uma  importante vertente da 
AC. O compromisso da Comunidade no 
sentido de reduzir a perda de 
biodiversidade até 2010 requer a 
mobilização dos meios necessários para 
atingir esse objectivo. Revela-se, por 
conseguinte, apropriado reforçar 
igualmente o quadro comunitário 
existente no tocante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de preservar 
a biodiversidade em todo o território.  

Or. fr
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Alteração 153
Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Uma vez que o actual sistema de 
quotas leiteiras atingirá o seu termo em 
31 de Março de 2015 sem ser substituído 
por quaisquer outros regimes nacionais, é 
conveniente definir condições prévias, 
para que o preço do leite na União 
Europeia seja fixado no mercado, no fim 
da campanha leiteira de 2014/2015, 
através da lei da oferta e da procura.

Or. de

Alteração 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um sistema 
de redução obrigatória e progressiva dos 
pagamentos directos ("modulação"). Este 
sistema, incluindo a isenção da sua aplicação 
para pagamentos até 5 000 EUR, deve ser 
mantido.

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 10.000 EUR, deve ser mantido, do 
mesmo excluindo os novos Estados-
Membros..

Or. pl
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Justificação

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Alteração 155
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para 
pagamentos até 5 000 EUR, deve ser 
mantido.

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). A modulação progressiva 
apenas deve ser aplicada numa base 
voluntária.

Or. ro

Justificação

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.



PE407.776v01-00 20/97 AM\727226PT.doc

PT

Alteração 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5000 EUR, deve ser mantido.

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória  dos 
pagamentos directos ("modulação"). Este 
sistema, incluindo a isenção da sua 
aplicação para pagamentos até 5000 EUR, 
deve ser mantido à taxa actual de 5%..

Or. en 

Alteração 157
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5 000 EUR, deve ser mantido.

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 10 000 EUR, deve ser mantido.

Or. pt
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Justificação

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Alteração 158
Albert Deß

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5 000 EUR, deve ser mantido.

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 10.000 EUR, deve ser mantido.

Or. de

Justificação

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Alteração 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
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sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5 000 EUR, deve ser mantido.

sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5 000 EUR, deve ser mantido, excepto 
se puser em perigo a rentabilidade das 
explorações agrícolas comunitárias.

Or. es

Justificação

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Alteração 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração 

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
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secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, deveria 
aplicar-se em todo o território um limiar 
mínimo de medidas com o apoio do 
primeiro pilar da PAC. Na área da 
agricultura, os programas de 
desenvolvimento rural adoptados ao abrigo 
do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de Setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (Feader) 
constituirão um complemento para acções 
e esforços mais especificamente 
orientados. A fim de permitir aos Estados-
Membros rever os seus programas de 
desenvolvimento rural em conformidade, 
sem os forçar a reduzir as suas actuais 
actividades de desenvolvimento rural 
noutras áreas, há que disponibilizar fundos 
suplementares. Contudo, as perspectivas 
financeiras para o período 2007-2013 não 
prevêem os meios financeiros necessários 
para reforçar a política de desenvolvimento 
rural da Comunidade. Nestas 
circunstâncias, é conveniente mobilizar 
uma grande parte dos recursos financeiros 
exigidos através do incremento gradual da 
redução dos pagamentos directos ao abrigo 
da modulação.

Or. fr
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Alteração 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros que não tenham, 
até hoje, tido em consideração estes novos 
desafios no quadro do FEADER rever os 
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suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

seus programas de desenvolvimento rural 
em conformidade, sem os forçar a reduzir 
as suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

Or. de

Justificação

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Alteração 162
Neil Parish

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
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da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. Alguns Estados-
Membros dispõem já de programas de 
desenvolvimento rural que respondem aos 
novos desafios. Todavia, a fim de permitir 
aos Estados-Membros operarem os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

Or. en 
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Justificação

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Alteração 163
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
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n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem, 
infelizmente, os meios financeiros 
necessários para reforçar a política de 
desenvolvimento rural da Comunidade. 
Nestas circunstâncias, pode ser 
conveniente mobilizar uma parte dos 
recursos financeiros exigidos através do 
incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação, mas unicamente para os 
Estados-Membros que pretendam aplicar 
este mecanismo.

Or. ro

Justificação

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Alteração 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 

(7) Os fundos obtidos através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
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Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no 
âmbito da política de desenvolvimento 
rural. Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 

Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizados para financiar medidas no 
âmbito da política de desenvolvimento 
rural. Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 
da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do 
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
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do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação. 

do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação. 

Or. es

Alteração 165
Neil Parish

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante 
limitado de grandes beneficiários. É 
evidente que os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objectivo de apoio ao 
rendimento seja eficientemente 
alcançado. Além disso, o seu potencial de 
adaptação permite-lhes mais facilmente 
operar com níveis unitários de ajuda 
inferiores. Afigura-se, pois, equitativo 
esperar que os agricultores com elevados 
montantes de apoio dêem um contributo 
especial para o financiamento de medidas 
de desenvolvimento rural destinadas a 
enfrentar novos desafios. É, por 
conseguinte, conveniente estabelecer um 
mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar 
novos desafios no âmbito do 
desenvolvimento rural. A fim de 
assegurar a proporcionalidade deste 
mecanismo, as reduções suplementares 
devem aumentar progressivamente, de 
acordo com os montantes dos pagamentos 
em causa.

Suprimido

Or. en 
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Justificação

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Alteração 166
Lutz Goepel

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar novos 
desafios no âmbito do desenvolvimento 
rural. A fim de assegurar a 
proporcionalidade deste mecanismo, as 
reduções suplementares devem aumentar 
progressivamente, de acordo com os 
montantes dos pagamentos em causa.

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. 
Independentemente do seu tipo de 
estrutura, pode acontecer que estes 
grandes beneficiários não careçam do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
que –tendo em conta a massa salarial de 
cada exploração– beneficiem de elevados 
montantes de apoio dêem um contributo 
especial para o financiamento de medidas 
de desenvolvimento rural destinadas a 
enfrentar novos desafios, como a 
promoção de produtos de qualidade e 
agrupamentos de produtores. É, por 
conseguinte, conveniente estabelecer um 
mecanismo que preveja uma maior redução 
dos pagamentos mais elevados, devendo as 
receitas daí resultantes ser igualmente 
utilizadas para enfrentar novos desafios no 
âmbito do desenvolvimento rural. A fim de 
assegurar a proporcionalidade deste 
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mecanismo, as reduções suplementares 
devem aumentar progressivamente, de 
acordo com os montantes dos pagamentos 
em causa.

Or. de

Justificação

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Alteração 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar novos 
desafios no âmbito do desenvolvimento 
rural. A fim de assegurar a 

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para apoiar os 
rendimentos dos agricultores nas regiões 
e nos Estados que constituem actualmente 
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proporcionalidade deste mecanismo, as 
reduções suplementares devem aumentar 
progressivamente, de acordo com os 
montantes dos pagamentos em causa.

objecto de discriminação financeira e, 
ainda, para apoiar as medidas 
relacionadas com os novos desafios da 
estratégia de desenvolvimento rural. A 
fim de assegurar a proporcionalidade deste 
mecanismo, as reduções suplementares 
devem aumentar progressivamente, de 
acordo com os montantes dos pagamentos 
em causa. Convém igualmente fixar o 
montante máximo da ajuda a conceder a 
uma exploração, tendo em conta o 
número de pessoas aí empregadas.

Or. pl

Justificação

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Alteração 168
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
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contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar novos 
desafios no âmbito do desenvolvimento 
rural. A fim de assegurar a
proporcionalidade deste mecanismo, as 
reduções suplementares devem aumentar 
progressivamente, de acordo com os 
montantes dos pagamentos em causa.

contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar novos 
desafios no âmbito do desenvolvimento 
rural. A fim de assegurar a 
proporcionalidade deste mecanismo, as 
reduções suplementares devem aumentar 
progressivamente, de acordo com os 
montantes dos pagamentos em causa. Na 
mesma perspectiva de equidade, é 
oportuno estabelecer um valor máximo 
para o montante das ajudas recebidas por 
exploração, que se deverá situar nos 200 
000 EUR por agricultor, com excepção 
das cooperativas. Este limite superior 
deverá, contudo, poder variar em função 
do emprego criado com direitos.

Or. pt

Justificação

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Alteração 169
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
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objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar novos 
desafios no âmbito do desenvolvimento 
rural. A fim de assegurar a 
proporcionalidade deste mecanismo, as 
reduções suplementares devem aumentar 
progressivamente, de acordo com os 
montantes dos pagamentos em causa.

objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma redução 
dos pagamentos mais elevados, devendo as 
receitas daí resultantes ser igualmente 
utilizadas para enfrentar novos desafios no 
âmbito do desenvolvimento rural. A fim de 
assegurar a proporcionalidade deste 
mecanismo, as reduções suplementares 
devem aumentar progressivamente, de 
acordo com os montantes dos pagamentos 
em causa. Este mecanismo deve ter em 
conta as consequências das reduções dos 
pagamentos para a competitividade dos 
agricultores em questão. Os Estados-
Membros devem poder aplicá-lo numa 
base voluntária.

Or. ro

Justificação

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.
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Alteração 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar novos 
desafios no âmbito do desenvolvimento 
rural. A fim de assegurar a 
proporcionalidade deste mecanismo, as 
reduções suplementares devem aumentar 
progressivamente, de acordo com os 
montantes dos pagamentos em causa.

(8) A distribuição de apoio directo ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de uma grande parte de 
pagamentos a um número bastante limitado 
de grandes beneficiários. É evidente que os 
grandes beneficiários não carecem do 
mesmo nível unitário de ajuda para que o 
objectivo de apoio ao rendimento seja 
eficientemente alcançado. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Afigura-se, 
pois, equitativo esperar que os agricultores 
com elevados montantes de apoio dêem um 
contributo especial para o financiamento de 
medidas de desenvolvimento rural 
destinadas a enfrentar novos desafios. É, 
por conseguinte, conveniente estabelecer 
um mecanismo que preveja uma maior 
redução dos pagamentos mais elevados, 
devendo as receitas daí resultantes ser 
igualmente utilizadas para enfrentar novos 
desafios no âmbito do desenvolvimento 
rural ou do primeiro pilar, a fim de fazer 
face a situações esepecíficas.  A fim de 
assegurar a proporcionalidade deste 
mecanismo, as reduções suplementares 
devem aumentar progressivamente, de 
acordo com os montantes dos pagamentos 
em causa.

Or. es
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Alteração 171
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Seria, por outro lado, conveniente 
que os Estados-Membros pudessem dispor 
de um apoio específico para enfrentar os 
novos desafios decorrentes das 
incidências do balanço de saúde ("Health 
Check") da PAC.

Or. de

Alteração 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A especial situação geográfica das 
regiões ultraperiféricas, associada à 
insularidade, à superfície diminuta, ao 
terreno montanhoso e ao clima, impõe 
encargos adicionais aos respectivos 
sectores agrícolas. A fim de mitigar tais 
encargos e condicionantes, afigura-se 
conveniente derrogar à obrigação de 
aplicar reduções a título da modulação 
aos agricultores das regiões 
ultraperiféricas.

(9) A especial situação geográfica das 
regiões ultraperiféricas, associada à 
insularidade, à superfície diminuta, ao 
terreno montanhoso e ao clima, impõe 
encargos adicionais aos respectivos 
sectores agrícolas. A fim de mitigar tais 
encargos e condicionantes, afigura-se 
conveniente instaurar a obrigação de 
aplicação, por parte dos agricultores, da 
modulação, se o nível da subvenção for 
superior a 50 000 euros e for, por 
conseguinte, significativamente mais 
elevado do que nas outras regiões.

Or. pl

Justificação

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
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nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Alteração 173
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Com o aumento das taxas de 
modulação obrigatória, deixa de fazer 
sentido o sistema de modulação 
voluntária, pelo que o Regulamento (CE) 
n° 378/2007 do Conselho, de 27 de Março 
de 2007, que estabelece regras de 
modulação voluntária dos pagamentos 
directos1, deverá ser revogado.
__________________
1 JO L 95 de 5.4.2007, p. 1.

Or. pt

Alteração 174
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros que optaram 
por um sistema de modulação voluntária 
têm que ter em conta o aumento das taxas 
da modulação obrigatória. O 
Regulamento (CE) n.º 378/2007 do 
Conselho, de 27 de Março de 2007, que 
estabelece regras de modulação 
voluntária dos pagamentos directos 
instituídos pelo Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 que estabelece regras comuns 
para os regimes de apoio directo no 
âmbito da política agrícola comum e 

Suprimido
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institui determinados regimes de apoio 
aos agricultores deve ser alterado em 
conformidade.

Or. pt

Alteração 175
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos Estados-
Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Contudo, os montantes obtidos 
pela aplicação de qualquer redução 
suplementar a título da modulação devem 
ficar à disposição dos Estados-Membros 
em que foram gerados.

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem constituir um 
fundo e posteriormente ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos, como a superfície agrícola, o 
emprego e o PIB per capita.

Or. pt

Justificação

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Alteração 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a 
título da modulação, fixada no 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, devem 
ser repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos. Todavia, é 
conveniente estabelecer que uma 
percentagem desses montantes permaneça 
nos Estados-Membros em que foram 
gerados. Atendendo aos ajustamentos 
estruturais resultantes da supressão da 
intervenção para o centeio, é conveniente 
prever medidas específicas, financiadas por 
parte dos montantes gerados pela 
modulação, para determinadas regiões 
produtoras de centeio. Contudo, os 
montantes obtidos pela aplicação de 
qualquer redução suplementar a título da 
modulação devem ficar à disposição dos 
Estados-Membros em que foram gerados.

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
de todas as reduções de pagamentos 
directos, assegurando, porém, a 
igualização do nível das subvenções entre 
os Estados e as regiões, devem ser 
repartidos pelos Estados-Membros segundo 
critérios objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos Estados-
Membros em que foram gerados.
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio.

Or. pl

Alteração 177
Lutz Goepel

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
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estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos Estados-
Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Contudo, os montantes obtidos 
pela aplicação de qualquer redução 
suplementar a título da modulação devem 
ficar à disposição dos Estados-Membros 
em que foram gerados.

estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos Estados-
Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Contudo, os montantes obtidos 
pela aplicação de qualquer redução 
suplementar a título da modulação de um 
máximo de 4% devem ficar à disposição 
dos Estados-Membros em que foram 
gerados.

Or. de

Justificação

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Alteração 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos Estados-
Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 

(11) Os montantes resultantes da aplicação 
da redução de 5 pontos percentuais a título 
da modulação, fixada no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003, devem ser repartidos 
pelos Estados-Membros segundo critérios 
objectivos. Todavia, é conveniente 
estabelecer que uma percentagem desses 
montantes permaneça nos Estados-
Membros em que foram gerados. 
Atendendo aos ajustamentos estruturais 
resultantes da supressão da intervenção 
para o centeio, é conveniente prever 
medidas específicas, financiadas por parte 
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dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Contudo, os montantes obtidos 
pela aplicação de qualquer redução 
suplementar a título da modulação devem 
ficar à disposição dos Estados-Membros 
em que foram gerados. 

dos montantes gerados pela modulação, 
para determinadas regiões produtoras de 
centeio. Os montantes resultantes da 
aplicação das novas percentagens de 
modulação e das limitações das ajudas
devem ficar à disposição dos 
Estados-Membros em que foram gerados. 

Or. es

Alteração 179
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de propiciar aos agricultores 
uma maior segurança, a modulação deve 
permanecer inalterada em 5% até 2013. O 
valor real do regime de pagamento único 
por exploração registou já uma redução 
de 12% devido à inflação. 

Or. en 

Alteração 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A modulação não deve reduzir o 
montante líquido pago a um agricultor num 
novo Estado-Membro a um nível inferior ao 
do montante a pagar a um agricultor 
equivalente nos outros Estados-Membros.
Quando a modulação se torne aplicável aos 
agricultores dos novos Estados-Membros, a 
taxa de redução deve, pois, ser limitada à 
diferença entre o nível decorrente do 

Suprimido
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calendário de introdução progressiva e o 
nível nos outros Estados-Membros após 
aplicação da modulação. Além disso, esses 
agricultores devem deixar de beneficiar de 
pagamentos directos nacionais 
complementares, para evitar que o seu nível 
de apoio exceda o nível nos outros Estados-
Membros.

Or. pl

Justificação

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Alteração 181
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de ajudar os agricultores a 
cumprirem normas de uma agricultura 
moderna e de alta qualidade, é necessário 
que os Estados-Membros mantenham um 
sistema global de aconselhamento às 
explorações agrícolas comerciais. O
sistema de aconselhamento agrícola deve 
contribuir para que os agricultores se 
tornem mais conscientes das relações 
existentes entre os fluxos de matérias e os 
processos agrícolas, por um lado, e as 
normas ambientais, de segurança dos 
alimentos e de saúde e bem-estar dos 
animais, por outro, sem prejuízo das 
obrigações e responsabilidades que lhes 
incumbam no respeito de tais normas.

(16) A fim de ajudar os agricultores a 
cumprirem normas de uma agricultura 
moderna e de alta qualidade, é necessário 
que os Estados-Membros mantenham um 
sistema global de aconselhamento a todos 
os agricultores. O sistema de 
aconselhamento agrícola deve contribuir 
para que os agricultores produzam com 
eficiência e de modo rentável; O sistema 
de aconselhamento agrícola deve contribuir 
para que os agricultores se tornem mais 
conscientes das relações existentes entre os 
fluxos de matérias e os processos agrícolas, 
por um lado, e as normas ambientais, de 
segurança dos alimentos e de saúde e bem-
estar dos animais, por outro, sem prejuízo 
das obrigações e responsabilidades que 
lhes incumbam no respeito de tais normas.

Or. en 
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Alteração 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de ajudar os agricultores a 
cumprirem normas de uma agricultura 
moderna e de alta qualidade, é necessário 
que os Estados-Membros mantenham um 
sistema global de aconselhamento às 
explorações agrícolas comerciais. O 
sistema de aconselhamento agrícola deve 
contribuir para que os agricultores se 
tornem mais conscientes das relações 
existentes entre os fluxos de matérias e os 
processos agrícolas, por um lado, e as 
normas ambientais, de segurança dos 
alimentos e de saúde e bem-estar dos 
animais, por outro, sem prejuízo das 
obrigações e responsabilidades que lhes 
incumbam no respeito de tais normas.

(16) A fim de ajudar os agricultores a 
cumprirem normas de uma agricultura 
moderna e de alta qualidade, é necessário 
que os Estados-Membros mantenham um 
sistema global de aconselhamento. O 
sistema de aconselhamento agrícola deve 
contribuir para que os agricultores se 
tornem mais conscientes das relações 
existentes entre os fluxos de matérias e os 
processos agrícolas, por um lado, e as 
normas ambientais, de segurança dos 
alimentos e de saúde e bem-estar dos 
animais, por outro, sem prejuízo das 
obrigações e responsabilidades que lhes 
incumbam no respeito de tais normas.

Or. pl

Justificação

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Alteração 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração 

(16) A fim de ajudar os agricultores a 
cumprirem normas de uma agricultura 
moderna e de alta qualidade, é necessário 

(16) A fim de ajudar os agricultores a 
cumprirem normas de uma agricultura 
moderna e de alta qualidade, é necessário 
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que os Estados-Membros mantenham um 
sistema global de aconselhamento às 
explorações agrícolas comerciais. O 
sistema de aconselhamento agrícola deve 
contribuir para que os agricultores se 
tornem mais conscientes das relações 
existentes entre os fluxos de matérias e os 
processos agrícolas, por um lado, e as 
normas ambientais, de segurança dos 
alimentos e de saúde e bem-estar dos 
animais, por outro, sem prejuízo das 
obrigações e responsabilidades que lhes 
incumbam no respeito de tais normas.

que os Estados-Membros mantenham um 
sistema global de aconselhamento às 
explorações agrícolas comerciais. O 
sistema de aconselhamento agrícola deve 
contribuir para que os agricultores se 
tornem mais conscientes das relações 
existentes entre os fluxos de matérias e os 
processos agrícolas, por um lado, e as 
normas ambientais, em matéria de 
biodiversidade, de segurança dos alimentos 
e de saúde e bem-estar dos animais, por 
outro, sem prejuízo das obrigações e 
responsabilidades que lhes incumbam no 
respeito de tais normas.

Or. fr

Alteração 184
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A gestão de pequenos montantes 
pode representar uma pesada tarefa para 
as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. Os regimes de ajuda 
não estabelecem qualquer distinção entre 
os agricultores que recebem pequenos 
montantes e aqueles que recebem 
montantes maiores, sendo idênticas as 
condições de elegibilidade e as disposições 
administrativas e de controlo. A 
instituição de um regime simplificado 
voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou 
inferior a 1 000 EUR permitiria evitar este 
problema prevendo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que 
participem no regime. Todos os 
agricultores com apoios inferiores a 1 000 
EUR receberiam um complemento até 
atingir este valor mínimo.
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Or. pt

Justificação

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Alteração 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A gestão de pequenos montantes 
representa uma pesada tarefa para as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Para evitar uma sobrecarga 
administrativa, é conveniente que os 
Estados-Membros não concedam 
pagamentos directos sempre que o 
montante seja inferior ao apoio médio 
comunitário concedido para um hectare 
ou a área elegível da exploração para que 
a ajuda é pedida seja inferior a um 
hectare. A opção por um dos dois critérios 
deve ser deixada à discrição dos Estados-
Membros, atentas as particularidades das 
estruturas das respectivas economias 
agrícolas. No caso dos direitos ao 
pagamento especiais atribuídos a 
agricultores com explorações "sem terra", a 
aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. Tais agricultores devem, 
pois, ficar sujeitos ao montante mínimo 
baseado no apoio médio.

(19) A gestão de pequenos montantes 
representa uma pesada tarefa para as
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Para evitar uma sobrecarga 
administrativa, é conveniente que os 
Estados-Membros tenham a possibilidade 
de fixar um limiar mínimo para o 
montante dos pedidos.  A opção por um 
dos dois critérios deve ser deixada à 
discrição dos Estados-Membros, atentas as 
particularidades das estruturas das 
respectivas economias agrícolas. No caso 
dos direitos ao pagamento especiais 
atribuídos a agricultores com explorações 
"sem terra", a aplicação do limiar baseado 
na superfície seria ineficaz. Tais 
agricultores devem, pois, ficar sujeitos ao 
montante mínimo baseado no apoio médio.

Or. en 

Justificação

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
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member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Alteração 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A gestão de pequenos montantes 
representa uma pesada tarefa para as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Para evitar uma sobrecarga 
administrativa, é conveniente que os 
Estados-Membros não concedam
pagamentos directos sempre que o 
montante seja inferior ao apoio médio 
comunitário concedido para um hectare ou 
a área elegível da exploração para que a 
ajuda é pedida seja inferior a um hectare. 
Devem ser previstas disposições especiais 
para os Estados-Membros em que a 
estrutura das explorações agrícolas difere 
significativamente da média comunitária. 
A opção por um dos dois critérios deve ser 
deixada à discrição dos Estados-Membros, 
atentas as particularidades das estruturas 
das respectivas economias agrícolas. No 
caso dos direitos ao pagamento especiais 
atribuídos a agricultores com explorações 
"sem terra", a aplicação do limiar baseado 
na superfície seria ineficaz. Tais 
agricultores devem, pois, ficar sujeitos ao 
montante mínimo baseado no apoio médio. 

(19) A gestão de pequenos montantes 
representa uma pesada tarefa para as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Para evitar uma sobrecarga 
administrativa, é conveniente que os 
Estados-Membros que assim o decidam 
possam não conceder pagamentos directos 
sempre que o montante seja inferior ao 
apoio médio comunitário concedido para 
um hectare ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Devem ser previstas 
disposições especiais para os Estados-
Membros em que a estrutura das 
explorações agrícolas difere 
significativamente da média comunitária. 
A opção por um dos dois critérios deve ser 
deixada à discrição dos Estados-Membros, 
atentas as particularidades das estruturas 
das respectivas economias agrícolas. No 
caso dos direitos ao pagamento especiais 
atribuídos a agricultores com explorações 
"sem terra", a aplicação do limiar baseado 
na superfície seria ineficaz. Tais 
agricultores devem, pois, ficar sujeitos ao 
montante mínimo baseado no apoio médio. 

Or. es
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Alteração 187
Ioannis Gklavakis

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A gestão de pequenos montantes 
representa uma pesada tarefa para as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Para evitar uma sobrecarga 
administrativa, é conveniente que os 
Estados-Membros não concedam
pagamentos directos sempre que o 
montante seja inferior ao apoio médio 
comunitário concedido para um hectare ou 
a área elegível da exploração para que a 
ajuda é pedida seja inferior a um hectare. 
Devem ser previstas disposições especiais 
para os Estados-Membros em que a 
estrutura das explorações agrícolas difere 
significativamente da média comunitária. 
A opção por um dos dois critérios deve ser 
deixada à discrição dos Estados-Membros, 
atentas as particularidades das estruturas 
das respectivas economias agrícolas. No 
caso dos direitos ao pagamento especiais 
atribuídos a agricultores com explorações 
"sem terra", a aplicação do limiar baseado 
na superfície seria ineficaz. Tais 
agricultores devem, pois, ficar sujeitos ao 
montante mínimo baseado no apoio médio. 

(19) A gestão de pequenos montantes 
representa uma pesada tarefa para as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros. Para evitar uma sobrecarga 
administrativa, os Estados-Membros 
podem não conceder pagamentos directos 
sempre que o montante seja inferior ao 
apoio médio comunitário concedido para 
um hectare ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Devem ser previstas 
disposições especiais para os Estados-
Membros em que a estrutura das 
explorações agrícolas difere 
significativamente da média comunitária. 
A opção por um dos dois critérios deve ser 
deixada à discrição dos Estados-Membros, 
atentas as particularidades das estruturas 
das respectivas economias agrícolas. No 
caso dos direitos ao pagamento especiais 
atribuídos a agricultores com explorações 
"sem terra", a aplicação do limiar baseado 
na superfície seria ineficaz. Tais 
agricultores devem, pois, ficar sujeitos ao 
montante mínimo baseado no apoio médio. 

Or. el

Justificação

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.
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Alteração 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que foi por vezes concedido apoio 
dissociado ao rendimento a beneficiários 
que não são pessoas singulares e cujo 
objectivo comercial não é, ou só é 
marginalmente, o exercício de uma 
actividade agrícola. A fim de prevenir a 
concessão de apoio ao rendimento 
agrícola a tais sociedades e garantir que o 
apoio comunitário seja inteiramente 
utilizado para assegurar um nível de vida 
equitativo à população agrícola, é 
conveniente autorizar os Estados-
Membros a não conceder pagamentos 
directos ao abrigo do presente 
regulamento em tais situações.

Suprimido

Or. es

Alteração 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que foi por vezes concedido apoio 
dissociado ao rendimento a beneficiários 
que não são pessoas singulares e cujo 
objectivo comercial não é, ou só é 
marginalmente, o exercício de uma 
actividade agrícola. A fim de prevenir a 
concessão de apoio ao rendimento agrícola 

(20) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que foi por vezes concedido apoio 
dissociado ao rendimento a beneficiários 
que não são pessoas singulares e cujo 
objectivo comercial não é, ou só é 
marginalmente, o exercício de uma 
actividade agrícola. A fim de prevenir a 
concessão de apoio ao rendimento agrícola 
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a tais sociedades e garantir que o apoio 
comunitário seja inteiramente utilizado 
para assegurar um nível de vida equitativo 
à população agrícola, é conveniente 
autorizar os Estados-Membros a não 
conceder pagamentos directos ao abrigo do 
presente regulamento em tais situações.

a tais sociedades e garantir que o apoio 
comunitário seja inteiramente utilizado
para assegurar um nível de vida equitativo 
à população agrícola, é conveniente 
estabelecer critérios que autorizem a não 
conceder pagamentos directos na União 
Europeia em tais situações.

Or. pl

Justificação

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Alteração 190
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os pagamentos previstos a título dos 
regimes comunitários de apoio devem ser 
efectuados pelas autoridades nacionais 
competentes aos beneficiários na íntegra, 
sob reserva das reduções referidas no 
presente regulamento, e em prazos 
prescritos. A fim de tornar mais flexível a 
gestão dos pagamentos directos, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
proceder aos pagamentos directos em duas 
prestações por ano.

(21) Os pagamentos previstos a título dos 
regimes comunitários de apoio devem ser 
efectuados pelas autoridades nacionais 
competentes aos beneficiários na íntegra, 
sob reserva das reduções referidas no 
presente regulamento, e em prazos 
prescritos. A fim de tornar mais flexível a 
gestão dos pagamentos directos, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
proceder aos pagamentos directos em duas 
prestações por ano, devendo, em função 
das necessidades do sector,  ser-lhes 
facultada  uma certa flexibilidade 
decisória em matéria de datas de 
pagamento.

Or. en 
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Alteração 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os regimes de apoio existentes no 
âmbito da política agrícola comum 
prevêem um apoio directo ao rendimento, 
nomeadamente para assegurar um nível de 
vida equitativo à população agrícola. Esse 
objectivo está intimamente relacionado 
com a manutenção das zonas rurais. Para 
evitar a atribuição incorrecta dos fundos 
comunitários, não devem ser efectuados 
quaisquer pagamentos aos agricultores 
que tenham criado artificialmente as 
condições necessárias à obtenção desses 
pagamentos.

(22) Os regimes de apoio existentes no 
âmbito da política agrícola comum 
prevêem um apoio directo ao rendimento, 
nomeadamente para assegurar um nível de 
vida equitativo à população agrícola. Esse 
objectivo está intimamente relacionado 
com a manutenção das zonas rurais. Assim 
sendo, importa apoiar sobretudo as 
explorações familiares. 

Or. pl

Justificação

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Alteração 192
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de alcançar os objectivos da 
política agrícola comum, os regimes 
comuns de apoio têm de ser adaptados às 
circunstâncias em mutação, se necessário 
dentro de prazos curtos. Por conseguinte, 

Suprimido
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os beneficiários não podem esperar que as 
condições de apoio permaneçam 
inalteradas, devendo estar preparados 
para o eventual reexame dos regimes, 
designadamente em função da evolução 
económica ou da situação orçamental.

Or. en 

Alteração 193
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de alcançar os objectivos da 
política agrícola comum, os regimes 
comuns de apoio têm de ser adaptados às 
circunstâncias em mutação, se necessário 
dentro de prazos curtos. Por conseguinte, 
os beneficiários não podem esperar que as 
condições de apoio permaneçam 
inalteradas, devendo estar preparados para 
o eventual reexame dos regimes, 
designadamente em função da evolução 
económica ou da situação orçamental.

(23) A fim de alcançar os objectivos da 
política agrícola comum, os regimes 
comuns de apoio têm de ser adaptados às 
circunstâncias em mutação, se necessário 
dentro de prazos curtos. Por conseguinte, 
os beneficiários não podem esperar que as 
condições de apoio permaneçam 
inalteradas, devendo estar preparados para 
o eventual reexame dos regimes, 
designadamente em função da evolução 
económica ou da situação orçamental. Os 
princípios fundamentais da PAC, 
consagrados no Tratado, devem, contudo, 
ser respeitados.

Or. en 

Alteração 194
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de alcançar os objectivos da 
política agrícola comum, os regimes 

(23) A fim de alcançar os objectivos da 
política agrícola comum, os regimes 
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comuns de apoio têm de ser adaptados às 
circunstâncias em mutação, se necessário 
dentro de prazos curtos. Por conseguinte, 
os beneficiários não podem esperar que as 
condições de apoio permaneçam 
inalteradas, devendo estar preparados para 
o eventual reexame dos regimes, 
designadamente em função da evolução 
económica ou da situação orçamental.

comuns de apoio têm de ser adaptados às 
circunstâncias em mutação. Por 
conseguinte, os beneficiários não podem 
esperar que as condições de apoio 
permaneçam inalteradas, devendo estar 
preparados para o eventual reexame dos 
regimes, designadamente em função da 
evolução económica ou da situação 
orçamental. Devem, todavia, dispor de 
prazos razoáveis para se adaptarem a 
essas novas circunstâncias.

Or. ro

Justificação

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Alteração 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O primeiro pilar da PAC deve ser 
mantido no futuro, a fim de garantir o 
papel essencial desempenhado pelo 
agricultor como motor da economia de 
muitas regiões rurais, como guardião da 
paisagem e garante dos elevados padrões 
de segurança alimentar exigidos pela 
União Europeia. 

Or. es

Justificação

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Alteração 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração 

(27) A retirada obrigatória de terras aráveis 
da produção foi introduzida como um 
mecanismo de controlo da oferta. A 
evolução do mercado no sector das culturas 
arvenses, juntamente com a introdução das 
ajudas dissociadas, não justifica a 
manutenção deste instrumento, que deve, 
portanto, ser abolido. Os direitos por 
retirada de terras estabelecidos em 
conformidade com o artigo 53.º e o n.º 2 do 
artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 serão, pois, activados para 
hectares sujeitos às mesmas condições de 
elegibilidade que qualquer outro direito.

(27) A retirada obrigatória de terras aráveis 
da produção foi introduzida como um 
mecanismo de controlo da oferta. A 
evolução do mercado no sector das culturas 
arvenses, juntamente com a introdução das 
ajudas dissociadas, não justifica a 
manutenção deste instrumento, que deve, 
portanto, ser abolido. Parte dos direitos por 
retirada de terras estabelecidos em 
conformidade com o artigo 53.º e o n.º 2 do 
artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 será, pois, activada para 
hectares sujeitos às mesmas condições de 
elegibilidade que qualquer outro direito. A 
perda de benefícios ambientais decorrente 
da retirada de terras da produção deve ser 
compensada mediante a criação de novos 
dispositivos, designadamente no 
respeitante à biodiversidade. A restante 
parte dos direitos pela retirada de terras 
da produção deve ser adstrita a uma 
obrigação de preservação de uma 
superfície de biodiversidade mediante a 
criação de um direito de pagamento único 
de biodiversidade.

Or. fr
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Alteração 197
Neil Parish

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A retirada obrigatória de terras aráveis 
da produção foi introduzida como um 
mecanismo de controlo da oferta. A 
evolução do mercado no sector das culturas 
arvenses, juntamente com a introdução das 
ajudas dissociadas, não justifica a 
manutenção deste instrumento, que deve, 
portanto, ser abolido. Os direitos por 
retirada de terras estabelecidos em 
conformidade com o artigo 53.º e o n.º 2 do 
artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 serão, pois, activados para 
hectares sujeitos às mesmas condições de 
elegibilidade que qualquer outro direito.

(27) A retirada obrigatória de terras aráveis 
da produção foi introduzida como um 
mecanismo de controlo da oferta. A 
evolução do mercado no sector das culturas 
arvenses, juntamente com a introdução das 
ajudas dissociadas, não justifica a 
manutenção deste instrumento, que deve, 
portanto, ser abolido. Os direitos por 
retirada de terras estabelecidos em 
conformidade com o artigo 53.º e o n.º 2 do 
artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 tornar-se-ão direitos normais.

Or. en 

Justificação

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Alteração 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, 
o valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no 
passado. Com o número crescente de anos 

(28) Deve permitir-se aos Estados-
Membros que optaram pelo modelo 
histórico que revejam, em certas condições, 
os direitos ao pagamento atribuídos, com 
vista a aproximar os seus valores unitários, 
no respeito dos princípios gerais da 
legislação comunitária e dos objectivos da 
política agrícola comum. Neste contexto, 
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decorridos desde a introdução do regime 
de pagamento único e a integração 
sucessiva de outros sectores, torna-se 
cada vez mais difícil justificar a 
legitimidade de diferenças individuais 
significativas do nível de apoio, que têm 
apenas por base as ajudas recebidas no 
passado. Por tal motivo, deve permitir-se 
aos Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico que revejam, em certas 
condições, os direitos ao pagamento 
atribuídos, com vista a aproximar os seus 
valores unitários, no respeito dos princípios 
gerais da legislação comunitária e dos 
objectivos da política agrícola comum. 
Neste contexto, os Estados-Membros 
podem ter em conta as especificidades das 
zonas geográficas na fixação de valores 
mais uniformes. O nivelamento dos 
direitos ao pagamento deve ocorrer durante 
um período de transição adequado e dentro 
de uma gama limitada de reduções, a fim 
de permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de apoio. 

os Estados-Membros podem ter em conta 
as especificidades das zonas geográficas na 
fixação de valores mais uniformes. O 
nivelamento dos direitos ao pagamento 
deve ocorrer durante um período de 
transição adequado, segundo o ritmo 
escolhido por cada Estado-Membro, e 
dentro de uma gama limitada de reduções, 
a fim de permitir aos agricultores uma 
adaptação equilibrada à alteração dos 
níveis de apoio. 

Or. es

Alteração 199
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado. 
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único e a integração sucessiva 
de outros sectores, torna-se cada vez mais 

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado. 
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único e a integração sucessiva 
de outros sectores, torna-se cada vez mais 
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difícil justificar a legitimidade de 
diferenças individuais significativas do 
nível de apoio, que têm apenas por base as 
ajudas recebidas no passado. Por tal 
motivo, deve permitir-se aos Estados-
Membros que optaram pelo modelo 
histórico que revejam, em certas 
condições, os direitos ao pagamento 
atribuídos, com vista a aproximar os seus 
valores unitários, no respeito dos 
princípios gerais da legislação 
comunitária e dos objectivos da política 
agrícola comum. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem ter em conta as 
especificidades das zonas geográficas na 
fixação de valores mais uniformes. O 
nivelamento dos direitos ao pagamento 
deve ocorrer durante um período de 
transição adequado e dentro de uma 
gama limitada de reduções, a fim de 
permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de 
apoio.

difícil justificar a legitimidade de 
diferenças individuais significativas do 
nível de apoio, que têm apenas por base as 
ajudas recebidas no passado. Por tal 
motivo, deve estabelecer-se como 
condição para o pagamento único a 
obrigação de cultivo/manutenção em 
produção das áreas objecto de ajuda.

Or. pt

Justificação

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Alteração 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
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modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado.
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único e a integração sucessiva 
de outros sectores, torna-se cada vez mais 
difícil justificar a legitimidade de 
diferenças individuais significativas do 
nível de apoio, que têm apenas por base as 
ajudas recebidas no passado. Por tal 
motivo, deve permitir-se aos Estados-
Membros que optaram pelo modelo 
histórico que revejam, em certas 
condições, os direitos ao pagamento 
atribuídos, com vista a aproximar os seus 
valores unitários, no respeito dos 
princípios gerais da legislação comunitária 
e dos objectivos da política agrícola 
comum. Neste contexto, os Estados-
Membros podem ter em conta as 
especificidades das zonas geográficas na 
fixação de valores mais uniformes. O 
nivelamento dos direitos ao pagamento 
deve ocorrer durante um período de 
transição adequado e dentro de uma gama 
limitada de reduções, a fim de permitir aos 
agricultores uma adaptação equilibrada à 
alteração dos níveis de apoio.

modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado.
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único, a integração sucessiva de 
outros sectores e do alargamento da 
União, torna-se cada vez mais difícil 
justificar a legitimidade de diferenças 
individuais significativas do nível de apoio, 
que têm apenas por base as ajudas 
recebidas no passado. Por tal motivo, deve 
ser instaurada em todos os Estados-
Membros uma taxa única de base, de 
montante fixo, para os pagamentos, no 
respeito dos princípios gerais da legislação 
comunitária e dos objectivos da política 
agrícola comum. Os pagamentos 
suplementares destinados às zonas em que 
as condições de exploração agrícola são 
pouco favoráveis seriam complementares 
dessa taxa.  O nivelamento dos direitos ao 
pagamento deve ocorrer durante um 
período de transição adequado e dentro de 
uma gama limitada de reduções, a fim de 
permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de apoio.
Importa, todavia, que se observe o 
nivelamento dos direitos ao pagamento no 
que respeita aos novos Estados-Membros, 
uma vez decorridos os períodos de 
transição estabelecidos para esses Estados 
nos Actos de Adesão.  

Or. pl

Justificação

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Alteração 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração 

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado. 
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único e a integração sucessiva 
de outros sectores, torna-se cada vez mais 
difícil justificar a legitimidade de 
diferenças individuais significativas do 
nível de apoio, que têm apenas por base as 
ajudas recebidas no passado. Por tal 
motivo, deve permitir-se aos Estados-
Membros que optaram pelo modelo 
histórico que revejam, em certas condições, 
os direitos ao pagamento atribuídos, com 
vista a aproximar os seus valores unitários, 
no respeito dos princípios gerais da 
legislação comunitária e dos objectivos da 
política agrícola comum. Neste contexto, 
os Estados-Membros podem ter em conta 
as especificidades das zonas geográficas na 
fixação de valores mais uniformes. O 
nivelamento dos direitos ao pagamento 
deve ocorrer durante um período de 
transição adequado e dentro de uma gama 
limitada de reduções, a fim de permitir aos 
agricultores uma adaptação equilibrada à 
alteração dos níveis de apoio.

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado. 
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único e a integração sucessiva 
de outros sectores, torna-se cada vez mais 
difícil justificar a legitimidade de 
diferenças individuais significativas do 
nível de apoio, que têm apenas por base as 
ajudas recebidas no passado. Por tal 
motivo, deve solicitar-se aos Estados-
Membros que optaram pelo modelo 
histórico que revejam, em certas condições, 
em consulta com as autoridades regionais 
e com base num estudo de impacto, os 
direitos ao pagamento atribuídos, com vista 
a aproximar os seus valores unitários, no 
respeito dos princípios gerais da legislação 
comunitária e dos objectivos da política 
agrícola comum. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem ter em conta as 
especificidades das zonas geográficas na 
fixação de valores mais uniformes. O 
nivelamento dos direitos ao pagamento 
deve ocorrer durante um período de 
transição adequado e dentro de uma gama 
limitada de reduções, a fim de permitir aos 
agricultores uma adaptação equilibrada à 
alteração dos níveis de apoio.

Or. fr
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Justificação

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Alteração 202
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado. 
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único e a integração sucessiva 
de outros sectores, torna-se cada vez mais 
difícil justificar a legitimidade de 
diferenças individuais significativas do 
nível de apoio, que têm apenas por base as 
ajudas recebidas no passado. Por tal 
motivo, deve permitir-se aos Estados-
Membros que optaram pelo modelo 
histórico que revejam, em certas condições, 
os direitos ao pagamento atribuídos, com 
vista a aproximar os seus valores unitários, 
no respeito dos princípios gerais da 
legislação comunitária e dos objectivos da 
política agrícola comum. Neste contexto, 
os Estados-Membros podem ter em conta 
as especificidades das zonas geográficas na 
fixação de valores mais uniformes. O 
nivelamento dos direitos ao pagamento 
deve ocorrer durante um período de 
transição adequado e dentro de uma gama 
limitada de reduções, a fim de permitir aos 
agricultores uma adaptação equilibrada à 

(28) Na sequência da integração dos 
anteriores regimes associados de apoio ao 
mercado no regime de pagamento único, o 
valor dos direitos ao pagamento, nos 
Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico, baseou-se no nível 
individual das ajudas recebidas no passado. 
Com o número crescente de anos 
decorridos desde a introdução do regime de 
pagamento único e a integração sucessiva 
de outros sectores, pode, em alguns casos, 
tornar-se cada vez mais difícil justificar a 
legitimidade de diferenças individuais 
significativas do nível de apoio, que têm 
apenas por base as ajudas recebidas no 
passado. Por tal motivo, deve permitir-se 
aos Estados-Membros que optaram pelo 
modelo histórico que revejam, em certas 
condições, os direitos ao pagamento 
atribuídos, com vista a aproximar os seus 
valores unitários, no respeito dos princípios 
gerais da legislação comunitária e dos 
objectivos da política agrícola comum. 
Neste contexto, os Estados-Membros 
podem ter em conta as especificidades das 
zonas geográficas na fixação de valores 
mais uniformes. Sempre que um Estado-
Membro opte por nivelar os direitos ao 
pagamento, tal deve ocorrer durante um 
período de transição adequado e dentro de 
uma gama limitada de reduções, a fim de 
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alteração dos níveis de apoio. permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de apoio.

Or. en 

Alteração 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Ao abrigo da reforma de 2003, os 
Estados-Membros tiveram a possibilidade 
de optar pela aplicação do regime de 
pagamento único segundo um modelo 
histórico ou regional. Desde então, 
puderam avaliar as consequências das 
suas opções quanto à respectiva 
pertinência, tanto económica como 
administrativa. Deve, portanto, ser-lhes 
dada a oportunidade de rever a sua 
escolha inicial à luz da experiência 
adquirida. Por tal motivo, para além da 
possibilidade de nivelar o valor dos 
direitos ao pagamento, os Estados-
Membros que aplicaram o modelo 
histórico devem ser autorizados a passar 
ao modelo regional. Além disso, aos que 
escolheram o modelo regional deve ser 
dada a opção de rever a sua decisão, em 
certas condições, com o objectivo de 
aproximar o valor dos direitos ao 
pagamento de acordo com etapas 
predefinidas, no respeito dos princípios 
gerais da legislação comunitária e dos 
objectivos da política agrícola comum. 
Tais alterações devem ocorrer durante um 
período de transição adequado e dentro de 
uma gama limitada de reduções, a fim de 
permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de 
apoio.

Suprimido
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Or. pl

Justificação

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Alteração 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração 

(29) Ao abrigo da reforma de 2003, os 
Estados-Membros tiveram a possibilidade 
de optar pela aplicação do regime de 
pagamento único segundo um modelo 
histórico ou regional. Desde então, 
puderam avaliar as consequências das suas 
opções quanto à respectiva pertinência, 
tanto económica como administrativa. 
Deve, portanto, ser-lhes dada a 
oportunidade de rever a sua escolha inicial 
à luz da experiência adquirida. Por tal 
motivo, para além da possibilidade de 
nivelar o valor dos direitos ao pagamento, 
os Estados-Membros que aplicaram o 
modelo histórico devem ser autorizados a 
passar ao modelo regional. Além disso, aos 
que escolheram o modelo regional deve ser 
dada a opção de rever a sua decisão, em 
certas condições, com o objectivo de 
aproximar o valor dos direitos ao 
pagamento de acordo com etapas 
predefinidas, no respeito dos princípios 
gerais da legislação comunitária e dos 
objectivos da política agrícola comum. 
Tais alterações devem ocorrer durante um 
período de transição adequado e dentro de 
uma gama limitada de reduções, a fim de 
permitir aos agricultores uma adaptação 

(29) Ao abrigo da reforma de 2003, os 
Estados-Membros tiveram a possibilidade 
de optar pela aplicação do regime de 
pagamento único segundo um modelo 
histórico ou regional. Desde então, 
puderam avaliar as consequências das suas 
opções quanto à respectiva pertinência, 
tanto económica como administrativa. 
Deve, portanto, ser-lhes solicitado que 
revejam a sua escolha inicial à luz da 
experiência adquirida, em consulta com as 
autoridades regionais e com base num 
estudo de impacto.  Por tal motivo, para 
além da possibilidade de nivelar o valor 
dos direitos ao pagamento, deve solicitar-
se aos Estados-Membros que aplicaram o 
modelo histórico devem ser autorizados 
que passem ao modelo regional. Além 
disso, aos que escolheram o modelo 
regional deve ser dada a opção de rever a 
sua decisão, em certas condições, com o 
objectivo de aproximar o valor dos direitos 
ao pagamento de acordo com etapas 
predefinidas, no respeito dos princípios 
gerais da legislação comunitária e dos 
objectivos da política agrícola comum. 
Tais alterações devem ocorrer durante um 
período de transição adequado e dentro de 
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equilibrada à alteração dos níveis de apoio. uma gama limitada de reduções, a fim de 
permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de apoio.

Or. fr

Justificação

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Alteração 205
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Ao abrigo da reforma de 2003, os 
Estados-Membros tiveram a possibilidade 
de optar pela aplicação do regime de 
pagamento único segundo um modelo 
histórico ou regional. Desde então, 
puderam avaliar as consequências das suas 
opções quanto à respectiva pertinência, 
tanto económica como administrativa. 
Deve, portanto, ser-lhes dada a 
oportunidade de rever a sua escolha inicial 
à luz da experiência adquirida. Por tal 
motivo, para além da possibilidade de 
nivelar o valor dos direitos ao pagamento, 
os Estados-Membros que aplicaram o 
modelo histórico devem ser autorizados a 
passar ao modelo regional. Além disso, aos 
que escolheram o modelo regional deve ser 
dada a opção de rever a sua decisão, em 
certas condições, com o objectivo de 
aproximar o valor dos direitos ao 
pagamento de acordo com etapas 
predefinidas, no respeito dos princípios 
gerais da legislação comunitária e dos 

(29) Ao abrigo da reforma de 2003, os 
Estados-Membros tiveram a possibilidade 
de optar pela aplicação do regime de 
pagamento único segundo um modelo 
histórico ou regional. Desde então, 
puderam avaliar as consequências das suas 
opções quanto à respectiva pertinência, 
tanto económica como administrativa. 
Deve, portanto, ser-lhes dada a 
oportunidade de rever a sua escolha inicial 
à luz da experiência adquirida. Por tal 
motivo, para além da possibilidade de 
nivelar o valor dos direitos ao pagamento, 
os Estados-Membros que aplicaram o 
modelo histórico devem poder optar por 
passar ao modelo regional. Além disso, aos 
que escolheram o modelo regional deve ser 
dada a opção de rever a sua decisão, em 
certas condições, com o objectivo de 
aproximar o valor dos direitos ao 
pagamento de acordo com etapas 
predefinidas, no respeito dos princípios 
gerais da legislação comunitária e dos 
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objectivos da política agrícola comum. 
Tais alterações devem ocorrer durante um 
período de transição adequado e dentro de 
uma gama limitada de reduções, a fim de 
permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de apoio.

objectivos da política agrícola comum. 
Tais alterações devem ocorrer durante um 
período de transição adequado e dentro de 
uma gama limitada de reduções, a fim de 
permitir aos agricultores uma adaptação 
equilibrada à alteração dos níveis de apoio.

Or. en 

Alteração 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) O sistema de condicionalidade e/ou 
a política agrícola comum irão 
provavelmente requerer mais 
ajustamentos no futuro, uma vez que, 
actualmente, o nível de pagamentos nem 
sempre parece estar em equilíbrio com os 
esforços desenvolvidos pelos agricultores 
envolvidos, uma vez que os pagamentos 
ainda dependem, em grande medida, do 
historial de despesas. A legislação relativa 
ao bem-estar dos animais, em particular, 
é manifestamente muito complexa para os 
criadores de gado, o que não se reflecte 
no nível dos pagamentos de que 
beneficiam. Porém, se os produtos 
importados cumprissem os mesmos 
padrões de bem-estar dos animais, não 
seria necessário compensar os 
agricultores pelo cumprimento da 
legislação comunitária neste domínio. A 
Comissão deverá, por conseguinte, 
pugnar pelo reconhecimento das 
preocupações não comerciais como 
critérios de importação, no âmbito das 
negociações da Organização Mundial do 
Comércio.

Or. en 
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Justificação

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: Apoio directo aos agricultores (PAC) e apoio 
ao desenvolvimento rural (FEADER) *

Alteração 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação 
introduz flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. 
Isto é particularmente manifesto nos 
sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes e, até certo ponto, também no 
sector da carne de bovino. Por 
conseguinte, os pagamentos parcialmente 
associados nestes sectores devem ser 
integrados no regime de pagamento 
único. Para que os agricultores no sector 
da carne de bovino possam ajustar-se 
gradualmente às disposições do novo 
regime de apoio, deve prever-se uma 
integração progressiva do prémio especial 
por animais machos e do prémio ao abate.
Uma vez que os pagamentos parcialmente 
associados só recentemente foram 
introduzidos no sector das frutas e produtos 
hortícolas, e apenas como medida 
transitória, não é necessária uma revisão de 

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação poderia 
introduzir flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. Por 
conseguinte, convém autorizar os 
Estados-Membros que assim o decidam a 
avançar no sentido da dissociação das 
ajudas. Uma vez que os pagamentos 
parcialmente associados só recentemente 
foram introduzidos no sector das frutas e 
produtos hortícolas, e apenas como medida 
transitória, não é necessária uma revisão de 
tais regimes.



PE407.776v01-00 66/97 AM\727226PT.doc

PT

tais regimes.

Or. es

Alteração 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração 

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação 
introduz flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. 
Isto é particularmente manifesto nos 
sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes e, até certo ponto, também no 
sector da carne de bovino. Por 
conseguinte, os pagamentos parcialmente 
associados nestes sectores devem ser 
integrados no regime de pagamento único.
Para que os agricultores no sector da 
carne de bovino possam ajustar-se 
gradualmente às disposições do novo 
regime de apoio, deve prever-se uma 
integração progressiva do prémio especial 
por animais machos e do prémio ao abate.
Uma vez que os pagamentos parcialmente 
associados só recentemente foram 
introduzidos no sector das frutas e produtos 
hortícolas, e apenas como medida 
transitória, não é necessária uma revisão de 
tais regimes.

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação 
introduz flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. 
Isto é particularmente manifesto nos 
sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes.  Por conseguinte, os pagamentos 
parcialmente associados nestes sectores 
devem ser integrados no regime de 
pagamento único. Uma vez que os 
pagamentos parcialmente associados só 
recentemente foram introduzidos no sector 
das frutas e produtos hortícolas, e apenas 
como medida transitória, não é necessária 
uma revisão de tais regimes.
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Or. fr

Justificação

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Alteração 209
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação 
introduz flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. 
Isto é particularmente manifesto nos 
sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes e, até certo ponto, também no 
sector da carne de bovino. Por conseguinte, 
os pagamentos parcialmente associados 
nestes sectores devem ser integrados no 
regime de pagamento único. Para que os 
agricultores no sector da carne de bovino 
possam ajustar-se gradualmente às 
disposições do novo regime de apoio, deve 
prever-se uma integração progressiva do 
prémio especial por animais machos e do 
prémio ao abate. Uma vez que os 
pagamentos parcialmente associados só 
recentemente foram introduzidos no sector 

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação 
introduz flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. 
Isto é particularmente manifesto nos 
sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes e, até certo ponto, também no 
sector da carne de bovino. Por conseguinte, 
deve ser dada a possibilidade aos Estados-
Membros de integrar os pagamentos 
parcialmente associados nestes sectores
no regime de pagamento único. Para que os 
agricultores no sector da carne de bovino 
possam ajustar-se gradualmente às 
disposições do novo regime de apoio, deve 
prever-se uma integração progressiva do 
prémio especial por animais machos e do 
prémio ao abate. Uma vez que os 
pagamentos parcialmente associados só 
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das frutas e produtos hortícolas, e apenas 
como medida transitória, não é necessária 
uma revisão de tais regimes.

recentemente foram introduzidos no sector 
das frutas e produtos hortícolas, e apenas 
como medida transitória, não é necessária 
uma revisão de tais regimes.

Or. pt

Justificação

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Alteração 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação 
introduz flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. 
Isto é particularmente manifesto nos 
sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes e, até certo ponto, também no 
sector da carne de bovino. Por 
conseguinte, os pagamentos parcialmente 
associados nestes sectores devem ser 
integrados no regime de pagamento único. 
Para que os agricultores no sector da 
carne de bovino possam ajustar-se 

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos Estados-
Membros excluir certos pagamentos desse 
regime. Simultaneamente, o n.º 3 do seu 
artigo 64.º previa a revisão das opções 
enunciadas no capítulo 5, secções 2 e 3, do 
seu título III, à luz da evolução estrutural e 
dos mercados. Uma análise da experiência 
adquirida mostra que a dissociação 
introduz flexibilidade nas escolhas dos 
produtores, permitindo-lhes tomar as suas 
decisões de produção com base na 
rentabilidade e na resposta do mercado. Por 
conseguinte, os pagamentos parcialmente 
associados em todos os sectores devem ser 
integrados no regime de pagamento único. 
Uma vez que os pagamentos parcialmente 
associados só recentemente foram 
introduzidos no sector das frutas e produtos 
hortícolas, e apenas como medida 
transitória, não é necessária uma revisão de 
tais regimes.
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gradualmente às disposições do novo 
regime de apoio, deve prever-se uma 
integração progressiva do prémio especial 
por animais machos e do prémio ao abate. 
Uma vez que os pagamentos parcialmente 
associados só recentemente foram 
introduzidos no sector das frutas e produtos 
hortícolas, e apenas como medida 
transitória, não é necessária uma revisão de 
tais regimes.

Or. en 

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Alteração 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Contudo, no que respeita aos sectores 
das vacas em aleitamento e dos ovinos e 
caprinos, pode ser ainda necessário para 
as economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores 
não possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual ou, em 
relação às vacas em aleitamento, a um 
nível inferior. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 

Suprimido
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Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, designadamente para 
assegurar a rastreabilidade dos animais.

Or. en 

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Alteração 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Contudo, no que respeita aos sectores 
das vacas em aleitamento e dos ovinos e 
caprinos, pode ser ainda necessário para as 
economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual ou, em 
relação às vacas em aleitamento, a um 
nível inferior. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, designadamente para 
assegurar a rastreabilidade dos animais.

(31) Contudo, pode ser ainda necessário 
para o equilíbrio de alguns sectores e para 
as economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual.

Or. es
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Alteração 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração 

(31) Contudo, no que respeita aos sectores 
das vacas em aleitamento e dos ovinos e 
caprinos, pode ser ainda necessário para as 
economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual ou, em 
relação às vacas em aleitamento, a um 
nível inferior. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, designadamente para assegurar a 
rastreabilidade dos animais.

(31) Contudo, no que respeita às 
produções animais e, por conseguinte,  ao 
prémio especial aos bovinos machos, o 
prémio ao abate de vitelos, o prémio ao 
abate dos animais da espécie bovina que 
não vitelos, o prémio por vaca em 
aleitamento e as ajudas aos sectores dos 
ovinos e caprinos, pode ser ainda 
necessário para as economias agrícolas de 
certas regiões, nomeadamente quando os 
agricultores não possam recorrer a outras 
alternativas económicas, manter um nível 
mínimo de produção agrícola. Neste 
contexto, os Estados-Membros devem 
poder manter o apoio associado ao nível 
actual ou, em relação às vacas em 
aleitamento, aos ovinos e caprinos, a um 
nível inferior. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, designadamente para assegurar a 
rastreabilidade dos animais.

Or. fr

Justificação

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.
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Alteração 214
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Contudo, no que respeita aos sectores 
das vacas em aleitamento e dos ovinos e 
caprinos, pode ser ainda necessário para as 
economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual ou, em 
relação às vacas em aleitamento, a um 
nível inferior. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/200414 do 
Conselho, designadamente para assegurar a 
rastreabilidade dos animais.

(31) No que respeita ao prémio às vacas 
em aleitamento, ao prémio especial aos 
bovinos machos, ao prémio ao abate de 
vitelos e ao sector dos ovinos e caprinos, 
pode ser ainda necessário para o equilíbrio 
entre sectores e para as economias 
agrícolas de certas regiões, nomeadamente 
quando os agricultores não possam recorrer 
a outras alternativas económicas, manter 
um nível mínimo de produção agrícola. 
Neste contexto, os Estados-Membros 
devem poder manter o apoio associado ao 
nível actual ou, em relação às vacas em 
aleitamento, ao prémio especial aos 
bovinos machos e ao prémio ao abate de 
vitelos, a um nível inferior. Nesse caso, 
devem ser previstas disposições especiais 
para garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, designadamente para assegurar a 
rastreabilidade dos animais.

Or. en 

Justificação

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.
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Alteração 215
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) São necessárias medidas 
específicas para apoiar o sector ovino da 
UE, que se encontra em grave declínio. As 
recomendações do Parlamento Europeu 
na sua resolução de 19 de Junho de 2008 
sobre o futuro do sector dos ovinos e 
caprinos na Europa1 devem ser 
implementadas.
________________________
1 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0310

Or. en 

Alteração 216
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões 
ambientais e melhorar a qualidade e 
comercialização dos produtos agrícolas. 
Deve igualmente ser disponibilizado um 
apoio específico para atenuar as 
consequências da supressão progressiva 
das quotas leiteiras e da dissociação do 
apoio em sectores particularmente 
sensíveis. Dada a crescente importância 
de uma gestão eficaz dos riscos, deve ser 
dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de contribuir para os 

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 5% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico para seguros e fundos mútuos. 
Dada a crescente importância de uma 
gestão eficaz dos riscos, deve ser dada aos 
Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por 
certas perdas económicas em caso de 
doenças dos animais ou das plantas. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais 
ou das plantas devem ser definidas em 
conformidade. Para além disso, será 
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prémios de seguro de colheitas pagos 
pelos agricultores e para o financiamento 
de compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais 
ou das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

necessária nova legislação que obrigue os 
Estados-Membros a introduzirem sistemas 
de partilha de custos para os agricultores, 
que incidam nos custos decorrentes da 
eclosão de doenças contagiosas dos 
animais. A nova legislação deve instituir 
um quadro comum no qual os 
Estados-Membros devem criar os 
referidos sistemas de partilha de custos. 
Essa nova legislação tem por objectivo 
pôr cobro à distorção da concorrência 
entre agricultores de diferentes 
Estados-Membros , causada pelas 
diferenças nos sistemas de contribuições 
públicas nacionais para os custos 
decorrentes da eclosão de doenças 
contagiosas dos animais.. A nova 
legislação tem igualmente por objectivo 
incentivar os agricultores a minimizarem 
o risco de infecção e propagação de 
doenças contagiosas dos animais. Os 
Estados-Membros que já dispuserem de 
sistemas de partilha de custos para os seus 
agricultores terão de alterar esses 
sistemas de molde a assegurarem a sua 
compatibilidade com o quadro comum.

Or. en 

Alteração 217
Neil Parish

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 5% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
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para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a 
crescente importância de uma gestão eficaz 
dos riscos, deve ser dada aos Estados-
Membros a possibilidade de contribuir para 
os prémios de seguro de colheitas pagos 
pelos agricultores e para o financiamento 
de compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras  Dada a 
crescente importância de uma gestão eficaz 
dos riscos, deve ser dada aos Estados-
Membros a possibilidade de contribuir para 
os prémios de seguro de colheitas pagos 
pelos agricultores e para o financiamento 
de compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade. As medidas desta natureza 
devem ser encaradas como medida 
temporária tendente a permitir aos 
Estados-Membros a respectiva adaptação 
à dissociação plena e a uma política mais 
orientada para o mercado, pelo que deve a 
mesma chagar ao seu termo em 2013.

Or. en 

Justificação

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.
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Alteração 218
Lutz Goepel

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, deve ser dada aos Estados-
Membros a possibilidade de contribuir 
para os prémios de seguro de colheitas 
pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais 
ou das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 12 % dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, os Estados-Membros podem
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado.

Or. de

Justificação

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.
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Alteração 219
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, deve ser dada aos Estados-Membros 
a possibilidade de contribuir para os 
prémios de seguro de colheitas pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais 
ou das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Esta percentagem deveria ser aumentada 
para 15 % no caso dos novos Estados-
Membros que não beneficiam do regime 
de pagamentos directos a 100 %, a fim de 
lhes permitir acumularem fundos 
suficientes. Tal apoio deve permitir aos 
Estados-Membros responder a questões 
ambientais e melhorar a qualidade e 
comercialização dos produtos agrícolas. 
Deve igualmente ser disponibilizado um 
apoio específico para atenuar as 
consequências da supressão progressiva 
das quotas leiteiras e da dissociação do 
apoio em sectores particularmente 
sensíveis. Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser dada 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado.

Or. ro

Justificação

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
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35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Alteração 220
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, deve ser dada aos Estados-Membros 
a possibilidade de contribuir para os 
prémios de seguro de colheitas pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 15% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, deve ser dada aos Estados-Membros 
a possibilidade de contribuir para os 
prémios de seguro de colheitas pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

Or. en 
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Alteração 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a 
crescente importância de uma gestão 
eficaz dos riscos, deve ser dada aos 
Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por 
certas perdas económicas em caso de 
doenças dos animais ou das plantas. A 
fim de respeitar as obrigações 
internacionais da Comunidade, os 
recursos utilizados para medidas de apoio 
associado devem ser limitados a um nível 
adequado. As condições aplicáveis às 
contribuições financeiras para seguros de 
colheitas e compensações por doenças dos 
animais ou das plantas devem ser 
definidas em conformidade.

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 20 % dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. 

Or. es
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Alteração 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da supressão 
progressiva das quotas leiteiras e da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, deve ser dada aos Estados-Membros 
a possibilidade de contribuir para os 
prémios de seguro de colheitas pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos e 
prescritos. Tal apoio deve permitir aos 
Estados-Membros responder a questões 
ambientais e melhorar a qualidade e 
comercialização dos produtos agrícolas. 
Deve igualmente ser disponibilizado um 
apoio específico para atenuar as 
consequências da supressão progressiva 
das quotas leiteiras e da dissociação do 
apoio em sectores particularmente 
sensíveis. Dada a crescente importância de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser dada 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
contribuir para os prémios de seguro de 
colheitas pagos pelos agricultores e para o 
financiamento de compensações por certas 
perdas económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade. As medidas desta natureza 
devem ser encaradas como medida 
temporária tendentes a permitir aos 
Estados-Membros a respectiva adaptação 
à dissociação plena e a uma política mais 
orientada para o mercado, pelo que deve a 
mesma chagar ao seu termo em 2013.

Or. en 
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Justificação

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Alteração 223
Stéphane Le Foll

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração 

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da 
supressão progressiva das quotas leiteiras 
e da dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, deve ser dada aos Estados-Membros 
a possibilidade de contribuir para os 
prémios de seguro de colheitas pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

(32) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 10% dos seus 
limites máximos para conceder apoio 
específico em casos claramente definidos. 
Tal apoio deve permitir aos Estados-
Membros responder a questões ambientais 
e melhorar a qualidade e comercialização 
dos produtos agrícolas. Deve igualmente 
ser disponibilizado um apoio específico 
para atenuar as consequências da 
dissociação do apoio em sectores 
particularmente sensíveis. Dada a crescente 
importância de uma gestão eficaz dos 
riscos, deve ser dada aos Estados-Membros 
a possibilidade de contribuir para os 
prémios de seguro de colheitas pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas. A fim de respeitar 
as obrigações internacionais da 
Comunidade, os recursos utilizados para 
medidas de apoio associado devem ser 
limitados a um nível adequado. As 
condições aplicáveis às contribuições 
financeiras para seguros de colheitas e 
compensações por doenças dos animais ou 
das plantas devem ser definidas em 
conformidade.

Or. fr
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Justificação

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Alteração 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Dada a importância crescente de 
uma gestão eficaz dos riscos, deve ser 
dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de contribuirem para os 
prémios de seguro agrícola pagos pelos 
agricultores e para o financiamento de 
compensações por certas perdas 
económicas em caso de doenças dos 
animais ou das plantas.

Or. es

Justificação

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.
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Alteração 225
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adoptar medidas específicas 
de apoio para  enfrentar adequadamente 
os novos desafios decorrentes das 
incidências do balanço de saúde ("Health 
Check") da PAC.

Or. de

Alteração 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os pagamentos directos no quadro do 
regime de pagamento único basearam-se 
em montantes de referência dos 
pagamentos directos recebidos 
anteriormente ou em montantes por hectare 
regionalizados. Os agricultores dos novos 
Estados-Membros não recebiam 
pagamentos directos comunitários, pelo 
que não dispunham de referências 
históricas para os anos civis de 2000, 2001 
e 2002. Foi, por isso, previsto no 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 que o 
regime de pagamento único nos novos 
Estados-Membros se baseasse em 
montantes por hectare regionalizados. No
entanto, decorridos vários anos desde a 
adesão dos novos Estados-Membros à 
Comunidade, pode ser encarada a 
utilização de períodos de referência para 
os que não tenham ainda adoptado o 

(33) Os pagamentos directos no quadro do 
regime de pagamento único basearam-se 
em montantes de referência dos 
pagamentos directos recebidos 
anteriormente ou em montantes por hectare 
regionalizados. Os agricultores dos novos 
Estados-Membros não recebiam 
pagamentos directos comunitários, pelo 
que não dispunham de referências 
históricas para os anos civis de 2000, 2001 
e 2002. Foi, por isso, previsto no 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 que o 
regime de pagamento único nos novos 
Estados-Membros se baseasse em 
montantes por hectare regionalizados. No 
entanto, decorridos vários anos desde a 
adesão dos novos Estados-Membros à 
Comunidade e, na eventualidade de se 
observarem desproporções injustificadas 
na distribuição dos pagamentos directos,   
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regime de pagamento único. Com vista a 
facilitar a transição para o regime de 
pagamento único e, em especial, evitar 
aplicações especulativas, é, pois, 
conveniente autorizar os novos 
Estados-Membros a ter em conta no 
cálculo dos direitos ao pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento único as 
zonas em que foi historicamente 
concedido apoio ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície.

é conveniente encarar a instauração, a 
partir de 2014, de uma taxa de 
pagamento, de montante fixo, em todos os 
Estados-Membros da UE.

Or. pl

Justificação

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Alteração 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) No âmbito da opção de aplicação 
regionalizada do regime de pagamento 
único, os novos Estados-Membros devem 
ter a possibilidade de ajustar o valor dos 
direitos por hectare com base em critérios 
objectivos, a fim de garantir um tratamento 
equitativo dos agricultores e evitar 
distorções de mercado.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.
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Alteração 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no 
sector do azeite, onde a associação só foi 
aplicada a título marginal. É igualmente o 
que se passa com os pagamentos relativos 
ao trigo duro, proteaginosas, arroz, batata 
para fécula e frutas de casca rija, onde a 
opção da dissociação é favorecida pela 
decrescente eficácia dos pagamentos 
associados que ainda subsistem. No caso 
do linho, é também conveniente suprimir 
o apoio à transformação e integrar os 
correspondentes montantes no regime de 
pagamento único. No que respeita ao 
arroz, forragens secas, batata para fécula 
e linho, deve ser previsto um período 
transitório, a fim de assegurar que a 
transição para o apoio dissociado seja tão 
harmoniosa quanto possível. No que se 
refere às frutas de casca rija, e a fim de 
atenuar as consequências da dissociação, 
os Estados-Membros devem ser 
autorizados a continuar a pagar a parte 
nacional da ajuda sob uma forma 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 poderiam, 
por escolha do Estado-Membro, ser agora 
nele integrados, com o intuito de promover 
uma agricultura mais sustentável e mais 
orientada para o mercado.
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associada. 

Or. es

Alteração 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no sector 
do azeite, onde a associação só foi aplicada 
a título marginal. É igualmente o que se 
passa com os pagamentos relativos ao trigo 
duro, proteaginosas, arroz, batata para 
fécula e frutas de casca rija, onde a opção 
da dissociação é favorecida pela 
decrescente eficácia dos pagamentos 
associados que ainda subsistem. No caso 
do linho, é também conveniente suprimir 
o apoio à transformação e integrar os 
correspondentes montantes no regime de 
pagamento único. No que respeita ao 
arroz, forragens secas, batata para fécula e 
linho, deve ser previsto um período 
transitório, a fim de assegurar que a 
transição para o apoio dissociado seja tão 
harmoniosa quanto possível. No que se 
refere às frutas de casca rija, e a fim de 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no sector 
do azeite, onde a associação só foi aplicada 
a título marginal. É igualmente o que se 
passa com os pagamentos relativos ao trigo 
duro, arroz, batata para fécula e frutas de 
casca rija, onde a opção da dissociação é 
favorecida pela decrescente eficácia dos 
pagamentos associados que ainda 
subsistem. No que respeita à batata para 
fécula e linho, deve ser previsto um 
período transitório, a fim de assegurar que 
a transição para o apoio dissociado seja tão 
harmoniosa quanto possível. No que se 
refere às frutas de casca rija, e a fim de 
atenuar as consequências da dissociação, 
os Estados-Membros devem ser 
autorizados a continuar a pagar a parte 
nacional da ajuda sob uma forma 
associada.
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atenuar as consequências da dissociação, 
os Estados-Membros devem ser 
autorizados a continuar a pagar a parte 
nacional da ajuda sob uma forma 
associada.

Or. fr

Justificação

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Alteração 230
Bernadette Bourzai

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no sector 
do azeite, onde a associação só foi aplicada 
a título marginal. É igualmente o que se 
passa com os pagamentos relativos ao trigo 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no sector 
do azeite, onde a associação só foi aplicada 
a título marginal. É igualmente o que se 
passa com os pagamentos relativos ao trigo 
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duro, proteaginosas, arroz, batata para 
fécula e frutas de casca rija, onde a opção 
da dissociação é favorecida pela 
decrescente eficácia dos pagamentos 
associados que ainda subsistem. No caso 
do linho, é também conveniente suprimir 
o apoio à transformação e integrar os 
correspondentes montantes no regime de 
pagamento único. No que respeita ao 
arroz, forragens secas, batata para fécula e 
linho, deve ser previsto um período 
transitório, a fim de assegurar que a 
transição para o apoio dissociado seja tão 
harmoniosa quanto possível. No que se 
refere às frutas de casca rija, e a fim de 
atenuar as consequências da dissociação, 
os Estados-Membros devem ser 
autorizados a continuar a pagar a parte 
nacional da ajuda sob uma forma 
associada.

duro, arroz e batata para fécula, onde a 
opção da dissociação é favorecida pela 
decrescente eficácia dos pagamentos 
associados que ainda subsistem. No que 
respeita ao arroz, batata para fécula e linho, 
deve ser previsto um período transitório, a 
fim de assegurar que a transição para o 
apoio dissociado seja tão harmoniosa 
quanto possível. No que se refere às frutas 
de casca rija, e a fim de atenuar as 
consequências da dissociação, os Estados-
Membros devem ser autorizados a 
continuar a pagar a parte nacional da ajuda 
sob uma forma associada.

Or. fr

Justificação

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Alteração 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 

(36) A dissociação do apoio directo e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíam elementos essenciais no 
processo de reforma da política agrícola 
comum. Contudo, diversas razões 
justificavam em 2003 a manutenção do 
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apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no sector 
do azeite, onde a associação só foi aplicada 
a título marginal. É igualmente o que se 
passa com os pagamentos relativos ao trigo 
duro, proteaginosas, arroz, batata para 
fécula e frutas de casca rija, onde a opção 
da dissociação é favorecida pela 
decrescente eficácia dos pagamentos 
associados que ainda subsistem. No caso 
do linho, é também conveniente suprimir o 
apoio à transformação e integrar os 
correspondentes montantes no regime de 
pagamento único. No que respeita ao arroz, 
forragens secas, batata para fécula e linho, 
deve ser previsto um período transitório, a 
fim de assegurar que a transição para o 
apoio dissociado seja tão harmoniosa 
quanto possível. No que se refere às frutas 
de casca rija, e a fim de atenuar as 
consequências da dissociação, os Estados-
Membros devem ser autorizados a 
continuar a pagar a parte nacional da ajuda 
sob uma forma associada.

apoio específico a certas culturas. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2003 podem ser 
agora nele integrados, com o intuito de 
promover uma agricultura mais sustentável 
e mais orientada para o mercado. É, 
designadamente, o que se verifica no sector 
do azeite, onde a associação só foi aplicada 
a título marginal.  É igualmente o que se 
passa com os pagamentos relativos ao trigo 
duro, proteaginosas, arroz e batata para 
fécula, onde a opção da dissociação é 
favorecida pela decrescente eficácia dos 
pagamentos associados que ainda 
subsistem.  No caso do linho, é também 
conveniente suprimir o apoio à 
transformação e integrar os 
correspondentes montantes no regime de 
pagamento único.No que respeita ao arroz, 
forragens secas, batata para fécula e linho, 
deve ser previsto um período transitório, a 
fim de assegurar que a transição para o 
apoio dissociado seja tão harmoniosa 
quanto possível. No que se refere às frutas 
de casca rija, e a fim de atenuar as 
consequências da dissociação, os Estados-
Membros devem ser autorizados a 
continuar a pagar a parte nacional da ajuda 
sob uma forma associada.

Or. fr

Justificação

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Alteração 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos das frutas de casca rija, batata 
para fécula, linho e forragens secas, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos. Contudo, no caso da 
integração de pagamentos até aqui 
parcialmente excluídos do regime de 
pagamento único, deve ser dada aos 
Estados-Membros a opção de utilizar os 
períodos de referência originais.

(37) Em consequência da eventual
integração de novos regimes no regime de 
pagamento único, é conveniente prever o 
modo de cálculo do novo nível individual 
de apoio ao rendimento no âmbito desse 
regime.

Or. es

Alteração 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime.
Nos casos das frutas de casca rija, batata 
para fécula, linho e forragens secas, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos. Contudo, no caso da 
integração de pagamentos até aqui 

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever uma 
disposição transitória para o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime até 
2013. Nos casos das frutas de casca rija, 
batata para fécula e linho, tal aumento deve 
ser concedido com base nas ajudas 
recebidas pelos agricultores nos últimos 
anos. Contudo, no caso da integração de 
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parcialmente excluídos do regime de 
pagamento único, deve ser dada aos 
Estados-Membros a opção de utilizar os 
períodos de referência originais.

pagamentos até aqui parcialmente 
excluídos do regime de pagamento único, 
deve ser dada aos Estados-Membros a 
opção de utilizar os períodos de referência 
originais. A partir de 2014, é conveniente 
instaurar um regime de pagamento único 
directo, de montante fixo, em todos os 
Estados-Membros.

Or. pl

Justificação

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Alteração 234
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos das frutas de casca rija, batata 
para fécula, linho e forragens secas, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos. Contudo, no caso da 
integração de pagamentos até aqui 
parcialmente excluídos do regime de 
pagamento único, deve ser dada aos 
Estados-Membros a opção de utilizar os 
períodos de referência originais.

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos das frutas de casca rija, batata 
para fécula, linho e forragens secas, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos ou nas quotas de produção 
dos agricultores nos últimos anos. 
Contudo, no caso da integração de 
pagamentos até aqui parcialmente 
excluídos do regime de pagamento único, 
deve ser dada aos Estados-Membros a 
opção de utilizar os períodos de referência 
originais.
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Or. en 

Alteração 235
Bernadette Bourzai

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração 

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos das frutas de casca rija, batata 
para fécula, linho e forragens secas, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos. Contudo, no caso da 
integração de pagamentos até aqui 
parcialmente excluídos do regime de 
pagamento único, deve ser dada aos 
Estados-Membros a opção de utilizar os 
períodos de referência originais.

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos da batata para fécula e linho, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos. Contudo, no caso da 
integração de pagamentos até aqui 
parcialmente excluídos do regime de 
pagamento único, deve ser dada aos 
Estados-Membros a opção de utilizar os 
períodos de referência originais.

Or. fr

Justificação

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Alteração 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração 

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos das frutas de casca rija, batata 
para fécula, linho e forragens secas, tal 
aumento deve ser concedido com base nas 
ajudas recebidas pelos agricultores nos 
últimos anos. Contudo, no caso da 
integração de pagamentos até aqui 
parcialmente excluídos do regime de 
pagamento único, deve ser dada aos 
Estados-Membros a opção de utilizar os 
períodos de referência originais.

(37) Em consequência da integração de 
novos regimes no regime de pagamento 
único, é conveniente prever o modo de 
cálculo do novo nível individual de apoio 
ao rendimento no âmbito desse regime. 
Nos casos da batata para fécula, linho e das 
forragens secas, tal aumento deve ser 
concedido com base nas ajudas recebidas 
pelos agricultores nos últimos anos. 
Contudo, no caso da integração de 
pagamentos até aqui parcialmente 
excluídos do regime de pagamento único, 
deve ser dada aos Estados-Membros a 
opção de utilizar os períodos de referência 
originais.

Or. fr

Justificação

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Alteração 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Convém colocar a tónica na 
situação das ajudas destinadas aos 
produtores de tabaco, âmbito em que a 
experiência aconselha o prolongamento 
da ajuda associada até 2013, no intuito de 
evitar  graves consequências 
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socioeconómicas em certas regiões e 
preparar mais adequadamente os 
produtores para a transição para o novo 
regime.

Or. es

Alteração 238
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu um apoio específico às 
culturas energéticas, com vista a ajudar o 
desenvolvimento do sector. Dada a 
recente evolução no sector da bioenergia, 
nomeadamente a forte procura de tais 
produtos nos mercados internacionais e a 
introdução de objectivos vinculativos para 
a parte da bioenergia nos combustíveis 
totais até 2020, não há já motivos para 
conceder um apoio específico às culturas 
energéticas.

Suprimido

Or. ro

Justificação

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.
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Alteração 239
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu um apoio específico às culturas 
energéticas, com vista a ajudar o 
desenvolvimento do sector. Dada a recente 
evolução no sector da bioenergia, 
nomeadamente a forte procura de tais 
produtos nos mercados internacionais e a 
introdução de objectivos vinculativos para 
a parte da bioenergia nos combustíveis 
totais até 2020, não há já motivos para 
conceder um apoio específico às culturas 
energéticas.

(38) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
estabeleceu um apoio específico às culturas 
energéticas, com vista a ajudar o 
desenvolvimento do sector. Dada a recente 
evolução no sector da bioenergia, 
nomeadamente a forte procura de tais 
produtos nos mercados internacionais e a 
introdução de objectivos vinculativos para 
a parte da bioenergia nos combustíveis 
totais até 2020, não há já motivos para 
conceder um apoio associado específico às 
culturas energéticas. Os montantes 
relevantes devem, por conseguinte, ser 
transferidos no futuro para o regime de 
ajuda única.

Or. de

Alteração 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) O Acto de Adesão da República 
Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, 
da Lituânia, da Hungria, de Malta, da 
Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia e o 
Acto de Adesão da República da Bulgária e 
da Roménia prevêem que os agricultores 
dos novos Estados-Membros recebam 
pagamentos directos, de acordo com um 
mecanismo de introdução progressiva.

(41) O Acto de Adesão da República 
Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, 
da Lituânia, da Hungria, de Malta, da 
Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia e o 
Acto de Adesão da República da Bulgária e 
da Roménia prevêem que os agricultores 
dos novos Estados-Membros recebam 
pagamentos directos, de acordo com um 
mecanismo de introdução progressiva.
Esses pagamentos deveriam ser 
calculados com base na taxa única, de 
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montante fixo, em todos os 
Estados-Membros. 

Or. pl

Justificação

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Alteração 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Atendendo à introdução progressiva 
dos pagamentos directos nos novos 
Estados-Membros, os Actos de Adesão 
prevêem um enquadramento que lhes 
permite efectuar pagamentos directos 
nacionais complementares. Devem ser 
definidas as condições de concessão de tais 
pagamentos.

(44) Atendendo à introdução progressiva 
dos pagamentos directos nos novos 
Estados-Membros, os Actos de Adesão 
prevêem um enquadramento que lhes 
permite efectuar pagamentos directos 
nacionais complementares. Esses 
pagamentos complementares devem ser 
suprimidos, devendo os novos pagamentos 
ser calculados com base na taxa única, de 
montante fixo, em todos os 
Estados-Membros. 

Or. pl

Justificação

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Alteração 242
Giovanna Corda

Proposta de regulamento
Considerando 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(50-A) Atendendo às recentes 
turbulências observadas no mercado 
mundial que abalaram a União Europeia, 
é primordial criar instrumentos 
destinados a mais bem equilibrar os 
mercados, mas sobretudo velar por que 
todos os seres humanos se possam 
alimentar condignamente. Por outro lado, 
tendo em conta que os conhecimentos 
aprofundados da União em matéria de 
política agrícola devem ser transmitidos 
aos países menos avançados, para que 
estes reforcem a sua produção e se 
previnam contra as turbulências do 
mercado, seria oportuno poder criara 
uma verdadeira política de intercâmbios 
com os agricultores destes países, a fim de 
os incluir nos programas de formação da 
União. Para o efeito, é, por conseguinte, 
importante aumentar a oferta mundial, 
promovendo uma agricultura competitiva 
e respeitadora do ambiente.

Or. fr
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