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Alteração 74
Britta Reimers

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a posição em primeira leitura 
que se segue;

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. de

Justificação

Para o setor agrícola e os consumidores é desejável que, numa Europa livre e assente numa 
economia de mercado, a agricultura se liberte da dependência financeira e da tutela estatais. 
Infelizmente, com a sua proposta, a Comissão Europeia não conseguiu enveredar por esta via 
nem reduzir gradualmente as subvenções. Pelo contrário, as estruturas existentes fomentam a 
burocracia, decorrendo daí custos adicionais para os candidatos e Estados-Membros.

Alteração  75
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, os diferentes níveis de 
competitividade (local, regional, nacional 
e internacional) de todos os tipos de 
agricultura e a viabilidade das explorações 
agrícolas, a organização da cadeia 
alimentar e a gestão dos riscos no setor 
agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
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a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Além disso, o 
encorajamento da cooperação e de ações 
conjuntas entre agricultores, empresas e 
redes de desenvolvimento local deve
constituir uma forte prioridade, para 
garantir a prosperidade e sustentabilidade 
das zonas agrícolas e rurais a longo 
prazo. Para tal, convém ter em 
consideração a diversidade de situações 
que afetam as zonas rurais com 
características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. <Original>{EN}en

Alteração 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, as melhorias no bem-estar 
dos animais, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura, além de se promoverem 
relações entre zonas rurais e urbanas 
para uma melhoria nos circuitos de 
nutrientes. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
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outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 77
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas, e a 
tendência de fixar as populações rurais 
nestas zonas. As medidas de atenuação das 
alterações climáticas devem consistir em 
limitar as emissões nos setores agrícola e 
florestal em atividades essenciais, como, 
por exemplo, a produção pecuária e a 
utilização de adubos, e em preservar o 
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no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

sumidouro de carbono e reforçar o 
sequestro de carbono no âmbito da 
utilização das terras, da mudança da 
utilização das terras e da silvicultura. A 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal, 
bem como nos setores das atividades 
sociais e das atividades a jusante do setor 
agrícola, e nas zonas rurais deve ser 
aplicada de maneira transversal, em 
articulação com outras prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural.

Or. de

Justificação

Os serviços de aconselhamento deveriam poder igualmente ser utilizados para o 
desenvolvimento e a expansão das atividades a jusante do setor agrícola, tais como a 
comercialização direta de produtos agrícolas e o turismo rural, e dos serviços sociais 
orientados para o mercado, tais como a assistência aos idosos e a prestação de cuidados às 
crianças.

Alteração 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, as medidas de 
segurança e uma maior sensibilização 
para a segurança nas explorações 
agrícolas; a organização da cadeia 
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agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

alimentar e a gestão dos riscos no setor 
agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento (5) A fim de garantir o desenvolvimento 
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sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar, a cadeia de 
abastecimento curta e a gestão dos riscos 
no setor agrícola, a restauração, 
preservação e melhoria dos ecossistemas 
dependentes da agricultura e das florestas, 
a utilização eficiente dos recursos e a 
transição para uma economia de baixo teor 
de carbono nos setores agrícola, alimentar 
e florestal e a promoção da inclusão social, 
da redução da pobreza e do 
desenvolvimento económico das zonas 
rurais. Para tal, convém ter em 
consideração a diversidade de situações 
que afetam as zonas rurais com 
características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura, remunerando os agricultores 
e os detentores de áreas florestais pelos 
serviços e bens públicos produzidos. A 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.
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Or. it

Alteração 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo,
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar, a cadeia de 
abastecimento curta e a gestão dos riscos 
no setor agrícola, a restauração, 
preservação e melhoria dos ecossistemas 
dependentes da agricultura e das florestas, 
a utilização eficiente dos recursos e a 
transição para uma economia de baixo teor 
de carbono nos setores agrícola, alimentar 
e florestal e a promoção da inclusão social, 
da redução da pobreza e do 
desenvolvimento económico das zonas 
rurais. Para tal, convém ter em 
consideração a diversidade de situações 
que afetam as zonas rurais com 
características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
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silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. it

Alteração 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, assim como a 
organização da cadeia alimentar no setor 
agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
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climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 82
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto no artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos em matéria de alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20% do 
orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão.

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre a forma 
como irão pôr em prática a estratégia 
para a biodiversidade e os objetivos em 
matéria de alterações climáticas, em 
conformidade com o objetivo de consagrar, 
pelo menos, 20% do orçamento da União 
para o efeito, utilizando uma metodologia 
adotada pela Comissão.
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Or. en

Alteração 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. Os Estados-Membros 
devem facultar informações sobre o apoio 
aos objetivos em matéria de alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão.

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador e o sistema de 
recompensa para as entidades que 
contribuam para a melhoria do ambiente. 
Os Estados-Membros devem facultar 
informações sobre o apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas, em 
conformidade com o objetivo de consagrar, 
pelo menos, 20 % do orçamento da União 
para o efeito, utilizando uma metodologia 
adotada pela Comissão.

Or. it

Alteração 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
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adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território, um conjunto de 
programas regionais, ou um programa 
nacional e um conjunto de programas 
regionais. Caso um Estado-Membro opte 
por um programa nacional e um conjunto 
de programas regionais, a programação 
das medidas ou dos tipos de operações 
far-se-ão a nível nacional ou regional. 
Cada programa deve definir uma estratégia 
para atingir os objetivos ligados às 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e uma seleção de 
medidas. A programação deve respeitar as 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, embora adaptando-
se aos contextos nacionais, e complementar 
as restantes políticas da União, 
nomeadamente a política dos mercados 
agrícolas, a política de coesão e a política 
comum das pescas. Os Estados-Membros 
que optem por um conjunto de programas 
regionais podem elaborar também um 
quadro nacional, sem dotação orçamental 
distinta, para facilitar a coordenação entre 
as regiões na resposta aos desafios à escala 
nacional. Caso um Estado-Membro opte 
pela coexistência de um programa 
nacional com programas regionais, o 
Quadro Nacional incluirá elementos 
comuns que assegurem a coerência e a 
relação entre os programas.

Or. es

Justificação

No caso de Estados-Membros com um elevado número de regiões e nos casos em que se 
tenha optado por programas regionais, é essencial dispor de um programa nacional para a 
aplicação de uma mesma medida em várias regiões.
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Alteração 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território, um conjunto de 
programas regionais, ou um programa 
nacional e um conjunto de programas 
regionais. Caso um Estado-Membro opte 
por um programa nacional e um conjunto 
de programas regionais, a programação 
das medidas ou dos tipos de operações 
far-se-ão a nível nacional ou regional. 
Cada programa deve definir uma estratégia 
para atingir os objetivos ligados às 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e uma seleção de 
medidas. A programação deve respeitar as 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os 
Estados-Membros que optem por um 
conjunto de programas regionais podem 
elaborar também um quadro nacional, sem 
dotação orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional. Caso um 
Estado-Membro opte pela coexistência de 
um programa nacional com programas 
regionais, o Quadro Nacional incluirá 
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elementos comuns que assegurem a 
coerência e a relação entre os programas.

Or. es

Justificação

No caso de Estados-Membros com um elevado número de regiões e nos quais se tenha optado 
por programas regionais, a experiência do período de programação em curso 2007-2013 
tornou claro que existem intervenções que não se enquadram nos programas ao excederem o 
âmbito territorial de uma única região, como é o caso da cooperação inter-regional. Atendo 
ao exposto anteriormente, é essencial dispor de um programa nacional aquando da aplicação 
de uma mesma medida em várias regiões.

Alteração 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais, através do qual deve 
ser promovida uma representação 
adequada dos grupos sub-representados, 
em particular as mulheres, nos órgãos de 
apoio a estes programas de 
desenvolvimento, com vista a garantir que 
as suas necessidades são devidamente 
tidas em conta nas estratégias de 
desenvolvimento local. Cada programa 
deve definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
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programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

Or. de

Alteração 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais e 
regionais, e complementar as restantes 
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União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem 
dotação orçamental distinta, para facilitar
a coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

políticas da União, nomeadamente a 
política dos mercados agrícolas, a política 
de coesão e a política comum das pescas. 
Se um Estado-Membro optar por um 
conjunto de programas nacionais e/ou
regionais, o quadro nacional deve conter 
os elementos comuns para assegurar a
coerência e a ligação entre a estratégia 
nacional e as estratégias regionais.

Or. it

Alteração 88
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Do mesmo modo, deve apostar-se 
em favorecer a integração progressiva das 
mulheres em condições de igualdade no 
emprego nas zonas rurais, o 
reconhecimento do trabalho que 
desenvolvem nas atividades de 
diversificação e criação de linhas 
específicas de ajuda às mulheres 
empreendedoras nas zonas rurais, uma 
vez que o seu papel multifuncional 
permite que contribuam 
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significativamente para o progresso e a 
inovação em todos os níveis sociais e para 
a melhoria da qualidade de vida nas zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

Or. es

Justificação

Contribuir para a igualdade das mulheres no meio rural e para o reconhecimento da sua 
contribuição para a prosperidade e o bem-estar do setor.

Alteração 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha, a criação de 
cadeias de abastecimento curtas e as 
mulheres nas zonas rurais, 
nomeadamente com a finalidade de criar 
perspetivas de futuro e de fixar as 
mulheres nas zonas rurais. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
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temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

Or. de

Justificação

Há uma necessidade premente de adotar medidas para travar o êxodo rural de mulheres 
jovens e instruídas. Estas mulheres contribuem consideravelmente para a atividade nas zonas 
rurais e são determinantes para a qualidade de vida nestas zonas.

Alteração 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, mulheres agricultoras,
pequenas explorações agrícolas, zonas de 
montanha e a criação de cadeias de 
abastecimento curtas. Os subprogramas 
temáticos devem igualmente ser utilizados 
para permitir a reestruturação de setores 
agrícolas com um impacto importante no 
desenvolvimento das zonas rurais. Para 
melhorar a eficácia da intervenção de tais 
subprogramas temáticos, os Estados-
Membros devem ser autorizados a prever 
taxas de apoio mais elevadas para 
determinadas operações abrangidas pelos
mesmos.
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Or. it

Alteração 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, sistemas agrícolas com grande 
valor natural, agricultura biológica, zonas 
de montanha e a criação de cadeias de 
abastecimento curtas. Os subprogramas 
temáticos devem igualmente ser utilizados 
para permitir a reestruturação de setores 
agrícolas com um impacto importante no 
desenvolvimento das zonas rurais. Para 
melhorar a eficácia da intervenção de tais 
subprogramas temáticos, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
prever taxas de apoio mais elevadas para 
determinadas operações abrangidas pelos 
mesmos.

Or. en

Alteração 92
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, sistemas agrícolas com grande 
valor natural, zonas de montanha, a 
criação de cadeias de abastecimento curtas 
e abordarem os desafios ambientais. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais, mas sem produzir efeitos negativos 
de cariz social e ambiental. Para melhorar 
a eficácia da intervenção de tais 
subprogramas temáticos, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
prever taxas de apoio mais elevadas para 
determinadas operações abrangidas pelos 
mesmos.

Or. en

Alteração 93
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
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importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha, zonas 
húmidas, zonas periurbanas e a criação de 
cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

Or. fr

Alteração 94
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha, regiões 
ultraperiféricas e a criação de cadeias de 
abastecimento curtas. Os subprogramas 
temáticos devem igualmente ser utilizados 
para permitir a reestruturação de setores 
agrícolas com um impacto importante no 
desenvolvimento das zonas rurais. Para 
melhorar a eficácia da intervenção de tais 
subprogramas temáticos, os Estados-
Membros devem ser autorizados a prever 
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elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

taxas de apoio mais elevadas para 
determinadas operações abrangidas pelos 
mesmos.

Or. pt

Alteração 95
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Se tal se justificar, poderão ser 
incluídas nos programas outras áreas de 
interesse não previstas no presente 
regulamento para permitir a prossecução 
das prioridades. Em alguns casos poderá 
acontecer que a avaliação ex ante e a 
análise SWOT de um programa não 
justifiquem a necessidade de se abordar 
uma determinada prioridade, por exemplo 
se a prioridade tiver sido tratada com 
recurso a outros meios. Nesses casos 
poderá não ser necessário os programas 
abordarem as seis prioridades.

Or. en

Alteração 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para contribuir para a resolução 
da problemática das mulheres com 
atividade económica não reconhecida no 
mundo rural e favorecer a integração das 
mulheres no empreendedorismo e no 
emprego no mundo rural, os 
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Estados-Membros e a Comissão devem 
criar indicadores específicos que incidam 
sobre a medição da progressão das 
mulheres nestes domínios e a avaliação 
da sua contribuição para a prosperidade e 
o bem-estar do meio rural.

Or. es

Alteração 97
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário estabelecer certas regras 
para a programação e revisão dos 
programas de desenvolvimento rural. Há 
que prever um procedimento mais 
simplificado para as revisões que não 
afetem a estratégia dos programas ou as 
respetivas contribuições financeiras da 
União.

(12) É necessário estabelecer certas regras 
para a programação e revisão dos 
programas de desenvolvimento rural. A 
Comissão deve ter o poder de decidir, 
através de atos de execução, sobre pedidos 
de modificação dos programas que visam
uma mudança na estratégia do programa.
Há que prever um procedimento mais 
simplificado para as revisões que não 
afetem a estratégia dos programas ou as 
respetivas contribuições financeiras da 
União.

Or. en

Alteração 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário estabelecer certas regras 
para a programação e revisão dos 
programas de desenvolvimento rural. Há 
que prever um procedimento mais

(12) É necessário estabelecer certas regras 
para a programação e revisão dos 
programas de desenvolvimento rural. Há 
que prever um procedimento simplificado 
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simplificado para as revisões que não 
afetem a estratégia dos programas ou as 
respetivas contribuições financeiras da 
União.

para as revisões que não afetem a estratégia 
dos programas ou as respetivas 
contribuições financeiras da União.

Or. pt

Alteração 99
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar a clareza e a 
segurança jurídica no que respeita ao 
procedimento a seguir no caso de 
alterações de programas, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição dos 
critérios com base nos quais as alterações 
propostas dos objetivos quantificados dos 
programas são consideradas importantes, 
o que implica a necessidade de alterar o 
programa por meio de um ato de 
execução, adotado em conformidade com 
o artigo 91.º do presente regulamento.

(13) A fim de assegurar a clareza e a 
segurança jurídica no que respeita ao 
procedimento a seguir no caso de 
alterações de programas, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição dos 
critérios.

Or. de

Justificação

As alterações dos programas não são decisões de ordem puramente técnica.

Alteração 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. Ao abrigo do artigo 15.º, 
os Estados-Membros devem apoiar, em 
especial, a formação das mulheres nas 
zonas rurais, a fim de promover as suas 
iniciativas de desenvolvimento e expansão 
de PME nas zonas rurais e dos setores das 
atividades sociais e das atividades a 
jusante do setor agrícola, com vista à 
fixação das mesmas nestas zonas. A fim 
de que a transferência de conhecimentos e 
as ações de informação produzam esses 
resultados, deve exigir-se que os 
prestadores de serviços de transferência de 
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conhecimentos possuam todas as 
capacidades adequadas.

Or. de

Justificação

As zonas rurais correm o risco de ficarem exangues, devido ao êxodo rural, sobretudo de 
pessoas jovens e instruídas. Por conseguinte, é imperativo que se ofereçam a estas pessoas 
perspetivas de futuro e de fixação nas zonas rurais mediante a criação de empregos 
qualificados e de estruturas favoráveis à vida familiar.

Alteração 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
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pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais, desde que estejam 
diretamente relacionadas com os setores 
agrícola, alimentar ou florestal e 
constituam uma vantagem económica 
para os setores agrícola e florestal,
reforçar, em especial, a sua 
competitividade e eficácia na utilização dos 
recursos e melhorar o seu desempenho 
ambiental, contribuindo simultaneamente 
para a sustentabilidade da economia rural. 
A fim de que a transferência de 
conhecimentos e as ações de informação 
produzam esses resultados, deve exigir-se 
que os prestadores de serviços de 
transferência de conhecimentos possuam 
todas as capacidades adequadas.

Or. it

Alteração 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
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conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, regimes de 
aprendizagem, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

Or. en

Alteração 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
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de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar,
ONG e PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

Or. en

Justificação

Um dos elementos fulcrais do Regulamento relativo ao apoio ao desenvolvimento rural é a 
inovação. O Banco Mundial define um sistema de inovação como sendo uma rede de 
organizações, empresas e pessoas que se dedicam a introduzir novos produtos, novos 
processos e novas formas de organização na atividade económica, em conjunto com as 
instituições e políticas que afetam o seu comportamento e desempenho. É importante 
salientar as ONG porque elas são um dos intervenientes que poderiam ajudar os agricultores 
a reforçarem a sua posição de mercado no futuro.

Alteração 104
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME das zonas rurais reforçar, em 
especial, a sua competitividade e eficácia 
na utilização dos recursos e melhorar o seu 
desempenho ambiental, contribuindo 
simultaneamente para a sustentabilidade da 
economia rural. A fim de que a 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação produzam esses resultados, 
deve exigir-se que os prestadores de 
serviços de transferência de conhecimentos 
possuam todas as capacidades adequadas.

(14) A evolução e a especialização dos 
setores agrícola e florestal e os desafios 
específicos enfrentados pelas micro, 
pequenas e médias empresas (a seguir 
designadas «PME») nas zonas rurais 
exigem um nível adequado de formação 
técnica e económica, bem como uma maior 
capacidade em termos de acesso e de 
intercâmbio de conhecimentos e 
informações, nomeadamente através da 
divulgação das melhores práticas de 
produção agrícola e florestal. A 
transferência de conhecimentos e as ações 
de informação não devem limitar-se aos 
cursos de formação tradicionais, mas 
também ser adaptadas às necessidades dos 
intervenientes no espaço rural. Por 
conseguinte, deve ser também prestado 
apoio a sessões de trabalho e de 
acompanhamento, atividades de 
demonstração, ações de informação e ainda 
a visitas a explorações agrícolas e 
programas de intercâmbio de curta 
duração. Os conhecimentos e as 
informações adquiridos devem permitir aos 
agricultores, detentores de áreas florestais, 
pessoas que trabalham no setor alimentar e 
PME dos setores agrícola e florestal das 
zonas rurais reforçar, em especial, a sua 
competitividade e eficácia na utilização dos 
recursos e melhorar o seu desempenho 
ambiental, contribuindo simultaneamente 
para a sustentabilidade da economia rural. 
A fim de que a transferência de 
conhecimentos e as ações de informação 
produzam esses resultados, deve exigir-se 
que os prestadores de serviços de 
transferência de conhecimentos possuam 
todas as capacidades adequadas.

Or. pt
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Alteração 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A estrutura do emprego no setor, 
em que os assalariados representam mais 
de 50 % do emprego total, e os 
trabalhadores ocasionais ou sazonais 
representam a maioria em alguns 
Estados, regiões e cultivos, constituindo 
um coletivo particularmente sensível a 
riscos de exclusão e de pobreza. 
Atendendo ao facto de que a promoção da 
inclusão e da redução da pobreza é uma 
das seis prioridades da estratégia Europa 
2020, afigura-se necessário que os 
agricultores por conta de outrem ou 
assalariados agrícolas e, sobretudo, os 
eventuais trabalhadores sazonais, vejam 
melhoradas as suas condições de trabalho 
e sociais e que se favoreçam os 
compromissos sazonais de continuidade 
(estabilidade laboral) que permitam a 
profissionalização dos assalariados e, 
deste modo, uma melhor competitividade 
e imagem do setor.

Or. es

Alteração 106
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para assegurar que os organismos que 
prestam serviços de transferência de 
conhecimentos tenham a capacidade de 
fornecer serviços com uma qualidade e 
natureza conformes com os objetivos da 

(15) Para assegurar que os organismos que 
prestam serviços de transferência de 
conhecimentos tenham a capacidade de 
fornecer serviços com uma qualidade e 
natureza conformes com os objetivos da 



PE489.640v01-00 34/177 AM\903101PT.doc

PT

política de desenvolvimento rural, e para 
garantir um melhor direcionamento dos 
recursos e uma clara demarcação dos 
programas de intercâmbio e de visitas a 
explorações agrícolas em relação a outras 
ações idênticas ao abrigo de outros regimes 
da União, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante às qualificações mínimas dos 
organismos que facilitam a transferência de 
conhecimentos, aos custos elegíveis e à 
duração e ao conteúdo dos programas de 
intercâmbio e visitas a explorações 
agrícolas.

política de desenvolvimento rural, e para 
garantir um melhor direcionamento dos 
recursos e uma clara demarcação dos 
programas de intercâmbio e de visitas a 
explorações agrícolas em relação a outras 
ações idênticas ao abrigo de outros regimes 
da União, devem ser definidas
qualificações mínimas dos organismos que 
facilitam a transferência de conhecimentos, 
aos custos elegíveis e à duração e ao 
conteúdo dos programas de intercâmbio e 
visitas a explorações agrícolas.

Or. pt

Alteração 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Em especial, e no que se refere aos 
objetivos de renovação geracional nas 
zonas rurais e a uma maior transferência 
de conhecimentos e competências na 
agricultura, os Estados-Membros são 
incentivados a criarem regimes de 
aprendizagem agrícola no âmbito dos seus 
programas de desenvolvimento rural 
através dos quais os jovens sejam 
convidados a registarem-se como 
aprendizes. Os sistemas deviam ser 
plurianuais e estender-se por 3 a 5 anos, 
período durante o qual o aprendiz seria 
trabalhador numa exploração de um 
agricultor participante. No(s) ano(s) 
final(is) do sistema o aprendiz seria 
enviado para uma exploração de 
acolhimento noutro Estado-Membro para 
garantir a melhor troca de práticas na 
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União. Durante o período de 
aprendizagem devia ser disponibilizada 
formação profissional. Após a conclusão 
com êxito da aprendizagem, o aprendiz 
será elegível para se candidatar a uma 
ajuda à criação de empresas e ao apoio ao 
desenvolvimento de negócios, quer como 
jovem agricultor, novo operador, pequeno 
agricultor ou empresário rural.

Or. en

Alteração 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de
[…]14, devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME dos 
setores agrícola e agroalimentar, nas 
zonas rurais, a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME dos setores agrícola 
e agroalimentar, por forma a conseguir 
obter um resultado positivo de tais 
serviços. Para melhorar a qualidade e a 
eficácia do aconselhamento prestado, 
importa definir as qualificações mínimas e 
a formação regular dos conselheiros. Os 
serviços de aconselhamento agrícola, 
previstos no Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […]14, devem ajudar os 
agricultores a avaliar o desempenho das 
suas explorações agrícolas e a identificar as 
melhorias necessárias no que diz respeito 
aos requisitos legais de gestão, às boas 
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Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…]15, às exigências ou ações relacionadas 
com a atenuação das alterações climáticas 
e adaptação às mesmas, a biodiversidade, a 
proteção dos recursos hídricos, a 
notificação das doenças dos animais e a 
inovação, no mínimo como previsto no 
anexo I do Regulamento (UE) n.º HR/2012 
de […]. Se necessário, o aconselhamento 
deve também abranger normas de 
segurança no trabalho. O aconselhamento 
pode também abranger questões associadas 
ao desempenho económico, agrícola e 
ambiental da exploração ou empresa. Os 
serviços de gestão agrícola e de 
substituição na exploração agrícola devem 
ajudar os agricultores a melhorar e a 
simplificar a gestão das suas explorações.

condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…]15, às exigências ou ações relacionadas 
com a atenuação das alterações climáticas 
e adaptação às mesmas, a biodiversidade, a 
proteção dos recursos hídricos, a 
notificação das doenças dos animais e a 
inovação, no mínimo como previsto no 
anexo I do Regulamento (UE) n.º HR/2012 
de […]. Se necessário, o aconselhamento 
deve também abranger normas de 
segurança no trabalho. O aconselhamento 
deve também abranger questões associadas 
ao desempenho económico, agrícola e 
ambiental da exploração ou empresa. Os 
serviços de gestão agrícola e de 
substituição na exploração agrícola devem 
ajudar os agricultores a melhorar e a 
simplificar a gestão das suas explorações.

Or. it

Alteração 109
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola, nos termos do disposto no artigo 
16.º, ajudam os agricultores, os detentores 
de áreas florestais, as PME das zonas 
rurais e os agentes económicos dos 
setores das atividades sociais e das 
atividades a jusante do setor agrícola nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações, empresas ou setor de 
atividades. Por conseguinte, deve ser 
incentivada a criação desses serviços, bem 
como a sua utilização. Para melhorar a 
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conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho14, de 
[…], devem ajudar os agricultores a avaliar 
o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho15, de 
[…], às exigências ou ações relacionadas 
com a atenuação das alterações climáticas 
e adaptação às mesmas, a biodiversidade, a 
proteção dos recursos hídricos, a 
notificação das doenças dos animais e a 
inovação, no mínimo como previsto no 
anexo I do Regulamento (UE) n.º HR/2012 
de […]. O aconselhamento pode também 
abranger outras questões associadas ao 
desempenho económico, agrícola e 
ambiental da exploração agrícola. Os 
serviços de gestão agrícola e de 
substituição na exploração agrícola devem 
ajudar os agricultores a melhorar e a 
simplificar a gestão das suas explorações.

qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho14, de 
[…], devem ajudar os agricultores a avaliar 
o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho15, de 
[…], às exigências ou ações relacionadas 
com a atenuação das alterações climáticas 
e adaptação às mesmas, a biodiversidade, a 
proteção dos recursos hídricos, a 
notificação das doenças dos animais e a 
inovação, no mínimo como previsto no 
anexo I do Regulamento (UE) n.º HR/2012 
de […]. O aconselhamento pode também 
abranger outras questões associadas ao 
desempenho económico, agrícola e 
ambiental da exploração agrícola. Os 
serviços de gestão agrícola e de 
substituição na exploração agrícola devem 
ajudar os agricultores a melhorar e a 
simplificar a gestão das suas explorações.

Or. de

Justificação

Os serviços de aconselhamento deveriam poder igualmente ser utilizados para o 
desenvolvimento e a expansão das atividades a jusante do setor agrícola, tais como a 
comercialização direta de produtos agrícolas e o turismo rural, e dos serviços sociais 
orientados para o mercado, tais como a assistência aos idosos e a prestação de cuidados às 
crianças.

Alteração 110
Spyros Danellis
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 
de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e a inovação, no 
mínimo como previsto no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 de […]. Se 
necessário, o aconselhamento deve também
abranger normas de segurança no trabalho. 
O aconselhamento pode também abranger 
questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 
exploração agrícola devem ajudar os 

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 
de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e a inovação, no 
mínimo como previsto no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 de […]. 
Os serviços de aconselhamento agrícola 
devem também dar informações sobre 
uma gestão eficaz de riscos e opções em 
matéria de riscos à disposição dos 
agricultores. Se necessário, o 
aconselhamento deve também abranger 
normas de segurança no trabalho. O 
aconselhamento pode também abranger 
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agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações.

questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 
exploração agrícola devem ajudar os 
agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações.

Or. en

Alteração 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 
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de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e a inovação, no 
mínimo como previsto no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 de […]. Se 
necessário, o aconselhamento deve também 
abranger normas de segurança no trabalho. 
O aconselhamento pode também abranger 
questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 
exploração agrícola devem ajudar os 
agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações.

de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e a inovação, no 
mínimo como previsto no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 de […]. Se 
necessário, o aconselhamento deve também 
abranger normas de segurança no trabalho. 
O aconselhamento pode também abranger 
questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 
exploração agrícola devem ajudar os 
agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações. Além disso, 
num contexto de um número crescente de 
mortes e acidentes em explorações 
agrícolas, os serviços de aconselhamento 
agrícola devem facultar conselhos e 
orientação sobre a melhoria das medidas 
de segurança nas explorações e dos que 
nelas vivem e trabalham.

Or. en

Justificação

A agricultura é uma atividade de risco com um perfil de risco elevado. Os agricultores têm 
sete vezes mais possibilidades de morrerem num acidente de trabalho do que os 
trabalhadores em geral.  De um modo geral registam-se todos os anos 550 acidentes fatais na 
agricultura da UE.  Uma informação e sensibilização acrescidas sobre as medidas de 
segurança nas explorações agrícolas ajudariam os agricultores a enfrentar esta situação, 
uma vez que a saúde e a segurança constituem um requisito fundamental para uma atividade 
agrícola e gestão das explorações em moldes sustentáveis.

Alteração 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 
de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e a inovação, no 
mínimo como previsto no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 de […]. Se 
necessário, o aconselhamento deve também 
abranger normas de segurança no trabalho. 
O aconselhamento pode também abranger 
questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 
exploração agrícola devem ajudar os 
agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações.

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 
de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos e dos solos, o 
aconselhamento sobre uma gestão 
integrada de pragas e uso de alternativas 
não químicas, a notificação das doenças 
dos animais e a inovação, no mínimo como 
previsto no anexo I do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 de […]. Se necessário, o 
aconselhamento deve também abranger 
normas de segurança no trabalho. O 
aconselhamento pode também abranger 
questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 



PE489.640v01-00 42/177 AM\903101PT.doc

PT

exploração agrícola devem ajudar os 
agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 14.º, n.º 2, da Diretiva 2009/128/CE que estabelece um quadro de ação 
a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas, os Estados-Membros 
criam ou garantem o estabelecimento das condições necessárias para a aplicação da gestão 
integrada de pragas. Devem, designadamente, garantir que os utilizadores profissionais têm 
à sua disposição informação e ferramentas para uma monitorização das pragas e tomada de 
decisões, bem como serviços de aconselhamento sobre gestão integrada de pragas.

Alteração 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 

(16) Os serviços de aconselhamento 
agrícola ajudam os agricultores, os 
detentores de áreas florestais e as PME nas 
zonas rurais a melhorar a gestão 
sustentável e o desempenho geral das suas 
explorações ou empresas. Por conseguinte, 
deve ser incentivada a criação desses 
serviços, bem como a sua utilização pelos 
agricultores, pelos detentores de áreas 
florestais e pelas PME. Para melhorar a 
qualidade e a eficácia do aconselhamento 
prestado, importa definir as qualificações 
mínimas e a formação regular dos 
conselheiros. Os serviços de 
aconselhamento agrícola, previstos no 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [14], 
de […], devem ajudar os agricultores a 
avaliar o desempenho das suas explorações 
agrícolas e a identificar as melhorias 
necessárias no que diz respeito aos 
requisitos legais de gestão, às boas 
condições agrícolas e ambientais, às 
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práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 
de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e a inovação, no 
mínimo como previsto no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 de […]. Se 
necessário, o aconselhamento deve também 
abranger normas de segurança no trabalho. 
O aconselhamento pode também abranger 
questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 
exploração agrícola devem ajudar os 
agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações.

práticas agrícolas benéficas para o clima e 
para o ambiente estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, do 
Parlamento Europeu e do Conselho [15], 
de […], às exigências ou ações 
relacionadas com a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e a inovação, no 
mínimo como previsto no anexo I do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 de […]. Se 
necessário, o aconselhamento deve também 
abranger normas de segurança no trabalho. 
O aconselhamento pode também abranger 
questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola, ambiental e
relacionado com o bem-estar dos animais 
da exploração ou empresa. Os serviços de 
gestão agrícola e de substituição na 
exploração agrícola devem ajudar os 
agricultores a melhorar e a simplificar a 
gestão das suas explorações.

Or. en

Alteração 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os sistemas de qualidade da União ou 
nacionais aplicáveis aos produtos agrícolas 
e alimentares oferecem aos consumidores 
garantias sobre a qualidade e as 
características do produto ou sobre o 
processo de produção utilizado no âmbito 
da participação dos agricultores nesses 
sistemas, conferem valor acrescentado aos 
produtos em causa e aumentam as 
oportunidades de comercialização. Por 
conseguinte, os agricultores devem ser 

(18) Os sistemas de qualidade da União ou 
nacionais aplicáveis aos produtos agrícolas 
e alimentares oferecem aos consumidores 
garantias sobre a qualidade e as 
características do produto ou sobre o 
processo de produção utilizado no âmbito 
da participação dos agricultores nesses 
sistemas, conferem valor acrescentado aos 
produtos em causa e aumentam as 
oportunidades de comercialização. Por 
conseguinte, os agricultores devem ser 
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incentivados a participar nesses sistemas.
Uma vez que é no momento de entrada 
dos agricultores nos referidos sistemas e 
durante os primeiros anos da sua 
participação que os custos e as obrigações 
adicionais que lhes são impostos na 
sequência da sua participação não são 
totalmente compensados pelo mercado, o 
apoio deverá limitar-se às novas 
participações e abranger um período 
máximo de cinco anos. Atendendo às 
características especiais do algodão 
enquanto produto agrícola, os sistemas de 
qualidade para o algodão também devem 
ser abrangidos. A fim de garantir a 
utilização eficaz e efetiva dos recursos 
orçamentais do FEADER, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante aos sistemas de 
qualidade da União que podem ser 
abrangidos por esta medida.

incentivados a participar nesses sistemas. 
Atendendo às características especiais do 
algodão enquanto produto agrícola, os 
sistemas de qualidade para o algodão 
também devem ser abrangidos. A fim de 
garantir a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante aos 
sistemas de qualidade da União que podem 
ser abrangidos por esta medida.

Or. it

Alteração 115
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 
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multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 
agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, 
com base nos resultados de uma análise 
dos pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), 
a fim de melhor direcionar a ajuda.

multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única.

Or. en

Alteração 116
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
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acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 
agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
base nos resultados de uma análise dos 
pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), 
a fim de melhor direcionar a ajuda.

acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar, 
justificando, um limite mínimo para as 
explorações agrícolas elegíveis para ajuda 
aos investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas.

Or. pt

Alteração 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos, incluindo o uso de 
medidas de controlo biológico como 
forma de reduzir ou minorar as pragas e 
seus efeitos, por exemplo utilizando 
predadores naturais e fortalecedores 
naturais das plantas, caso estas medidas 
sejam mais dispendiosas, numa base 
anual, do que as substâncias químicas 
suas homólogas. No período de 
programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
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agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
base nos resultados de uma análise dos 
pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), a 
fim de melhor direcionar a ajuda.

efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 
agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
base nos resultados de uma análise dos 
pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), a 
fim de melhor direcionar a ajuda.

Or. en

Justificação

O apoio ao controlo biológico já é uma despesa elegível no âmbito do regime agroambiental,
mas, uma vez que também é explicitamente mencionado na AIA por ser potencialmente capaz 
de permitir obter resultados em termos de produtividade, é altura de aumentar a visibilidade 
dos métodos e produtos alternativos aos métodos químicos.

Alteração 118
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos produtivos e não produtivos 
necessários para a concretização dos 
objetivos ambientais, deve ser concedido 
apoio aos investimentos corpóreos que 
contribuam para esses objetivos. No 
período de programação 2007-2013, uma 
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multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 
agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
base nos resultados de uma análise dos 
pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), a 
fim de melhor direcionar a ajuda.

multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 
agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
base nos resultados de uma análise dos 
pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), a 
fim de melhor direcionar a ajuda.

Or. de

Alteração 119
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas rurais, tornar mais 
eficientes os setores da comercialização e 
da transformação de produtos agrícolas, 
prever as infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 

(19) A fim de melhorar o desempenho 
económico e ambiental das explorações 
agrícolas e das empresas florestais e rurais, 
tornar mais eficientes os setores da 
comercialização e da transformação de 
produtos agrícolas, prever as 
infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento da agricultura e apoiar os 
investimentos não produtivos necessários 
para a concretização dos objetivos 
ambientais, deve ser concedido apoio aos 
investimentos corpóreos que contribuam 
para esses objetivos. No período de 
programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes domínios de intervenção. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
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acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 
agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
base nos resultados de uma análise dos 
pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), a 
fim de melhor direcionar a ajuda.

projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de 
investimentos corpóreos devem ser 
cobertos por uma medida única. Os 
Estados-Membros devem determinar um 
limite mínimo para as explorações 
agrícolas elegíveis para ajuda aos 
investimentos destinados a apoiar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
base nos resultados de uma análise dos 
pontos fortes, dos pontos fracos, das 
oportunidades e das ameaças («SWOT»), a 
fim de melhor direcionar a ajuda.

Or. en

Alteração 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O setor agrícola está, mais do que 
outros setores, sujeito a danos causados 
ao seu potencial de produção por 
catástrofes naturais. Para contribuir para 
a viabilidade e a competitividade das 
explorações agrícolas face a tais 
catástrofes, deve ser concedido apoio para 
ajudar os agricultores a recuperarem o 
potencial de produção agrícola afetado. 
Os Estados-Membros devem também 
assegurar que os prejuízos não sejam 
objeto de uma compensação excessiva 
decorrente da combinação de regimes de 
compensação da União (em especial, o 
instrumento de gestão de risco) com 
regimes nacionais e privados. A fim de 
assegurar a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à 
definição dos custos elegíveis no âmbito 

Suprimido
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desta medida.

Or. en

Alteração 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
áreas de atividade, novas empresas 
relacionadas com o setor agrícola e 
florestal ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas e na agricultura 
social são essenciais para o 
desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas e florestais potencialmente 
viáveis do ponto de vista económico. Para 
assegurar a viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
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concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. de

Alteração 122
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a sustentabilidade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
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atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. fr

Justificação

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Alteração 123
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
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o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, pode ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. en

Alteração 124
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, pode ser 
concedido apoio aos agricultores que 
assumem o compromisso de ceder a 
totalidade da sua exploração e direitos ao 
pagamento correspondentes a outro 
agricultor que não participa nesse regime.

Or. en
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Alteração 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação. Com esta medida, os 
agricultores e respetivos familiares devem 
também ser apoiados na diversificação 
para atividades não agrícolas e na criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Esta situação deve ter a 
finalidade de promover o exercício de 
atividades empresariais, muitas vezes em 
falta nas zonas rurais, com vista a 
incentivar sobretudo os jovens e as 
mulheres a permanecerem nas zonas 
rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
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compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. de

Alteração 126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
das mulheres e a adaptação estrutural das 
suas explorações após a sua criação, bem 
como a diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME com novas 
atividades de negócio não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
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deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. es

Justificação

É conveniente não limitar as fórmulas através das quais o empreendedorismo é realizado.

Alteração 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
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a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

das mulheres agricultoras e a adaptação 
estrutural das suas explorações após a sua 
criação, bem como a diversificação dos 
agricultores para atividades não agrícolas e 
a criação e desenvolvimento de PME não 
agrícolas nas zonas rurais. Há ainda que 
incentivar o desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas potencialmente 
viáveis do ponto de vista económico. Para 
assegurar a viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. it

Alteração 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
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empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais, incluindo matadouros de 
pequena dimensão. Há ainda que 
incentivar o desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas potencialmente 
viáveis do ponto de vista económico. Para 
assegurar a viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

Or. en

Alteração 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
participa nesse regime.

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e
daqueles que tenham concluído estágios, 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que não 
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participa nesse regime.

Or. en

Alteração 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As PME são a espinha dorsal da 
economia rural da União. O 
desenvolvimento das empresas agrícolas e 
não agrícolas deve ter como objetivo a 
promoção do emprego e a criação de 
postos de trabalho de qualidade nas zonas 
rurais, a manutenção dos postos de trabalho 
já existentes, a redução dos períodos de 
flutuação sazonal do emprego, o 
desenvolvimento de setores não agrícolas 
fora da agricultura e a transformação dos 
produtos agrícolas e alimentares, 
fomentando simultaneamente a integração 
das empresas e as ligações intersetoriais a 
nível local. Importa incentivar projetos que 
integrem ao mesmo tempo a agricultura, o 
turismo rural (através da promoção de um 
turismo responsável e sustentável nas 
zonas rurais), o património natural e 
cultural, assim como os investimentos em 
energias renováveis.

(22) As PME são a espinha dorsal da 
economia rural da União. O 
desenvolvimento das empresas agrícolas e 
não agrícolas deve ter como objetivo a 
promoção do emprego e a criação de 
postos de trabalho de qualidade nas zonas 
rurais, a manutenção dos postos de trabalho 
já existentes, a redução dos períodos de 
flutuação sazonal do emprego, a ligação 
em rede de setores não agrícolas com a 
agricultura e a transformação dos produtos 
agrícolas e alimentares, fomentando 
simultaneamente a integração das empresas 
e as ligações intersetoriais a nível local. 
Importa incentivar projetos que integrem 
ao mesmo tempo a agricultura, o turismo 
rural (através da promoção de um turismo 
responsável e sustentável nas zonas rurais), 
o património natural e cultural, assim como 
os investimentos em energias renováveis.

Or. de

Alteração 131
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) As PME são a espinha dorsal da 
economia rural da União. O 
desenvolvimento das empresas agrícolas e 
não agrícolas deve ter como objetivo a 
promoção do emprego e a criação de 
postos de trabalho de qualidade nas zonas 
rurais, a manutenção dos postos de trabalho 
já existentes, a redução dos períodos de 
flutuação sazonal do emprego, o 
desenvolvimento de setores não agrícolas 
fora da agricultura e a transformação dos 
produtos agrícolas e alimentares, 
fomentando simultaneamente a integração 
das empresas e as ligações intersetoriais a 
nível local. Importa incentivar projetos que 
integrem ao mesmo tempo a agricultura, o 
turismo rural (através da promoção de um 
turismo responsável e sustentável nas 
zonas rurais), o património natural e 
cultural, assim como os investimentos em 
energias renováveis.

(22) As PME são a espinha dorsal da 
economia rural da União. O 
desenvolvimento das empresas agrícolas e 
não agrícolas deve ter como objetivo a 
promoção do emprego e a criação de 
postos de trabalho de qualidade nas zonas 
rurais, a manutenção dos postos de trabalho 
já existentes, a redução dos períodos de 
flutuação sazonal do emprego, o 
desenvolvimento de setores não agrícolas 
fora da agricultura e a transformação dos 
produtos agrícolas e alimentares, 
fomentando simultaneamente a integração 
das empresas e as ligações intersetoriais a 
nível local. Importa incentivar projetos que 
integrem ao mesmo tempo a agricultura, o
turismo rural (através da promoção de um 
turismo responsável e sustentável nas 
zonas rurais), o património natural e 
cultural, assim como os investimentos em 
energias renováveis. Nesta tarefa será 
dada especial atenção à promoção e ao 
fomento do acesso das mulheres aos 
empregos que possam resultar destas 
iniciativas e da criação de linhas especiais 
de ajuda para a formação e o acesso ao 
empreendedorismo por parte das 
mulheres das zonas rurais.

Or. es

Justificação

Vários estudos demonstram que a presença e as oportunidades de emprego para as mulheres 
fixam a atividade e a população das zonas rurais.

Alteração 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)



AM\903101PT.doc 63/177 PE489.640v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros contribuirão 
pelo menos com um mínimo de 5% do 
orçamento total cofinanciado no âmbito 
do Programa de Desenvolvimento Rural 
para a programação destinada aos jovens 
agricultores.

Or. <Original>{EN}en

Justificação

Com a crise decorrente do envelhecimento no setor agrícola europeu, é importante que os 
Estados-Membros melhorem o seu grau de esforço junto dos agricultores jovens no novo 
período de programação.

Alteração 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a utilização eficaz 
e efetiva dos recursos orçamentais do 
FEADER e a proteção dos direitos dos 
beneficiários e para evitar a discriminação
entre estes últimos, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à determinação das 
condições em que as pessoas coletivas 
podem ser consideradas jovens 
agricultores, à fixação de um período de 
tolerância para a aquisição de 
competências profissionais, ao conteúdo 
mínimo dos planos de atividade, aos 
critérios a utilizar pelos Estados-Membros 
para a definição de pequenas explorações 
agrícolas e a fixação dos limites máximos e 
mínimos que permitem determinar a 
elegibilidade de uma operação para apoio 
aos jovens agricultores ou ao 

(23) A fim de assegurar a utilização eficaz 
e efetiva dos recursos orçamentais do 
FEADER e a proteção dos direitos dos 
beneficiários e para evitar a discriminação
entre estes últimos, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à determinação das 
condições em que as pessoas coletivas 
podem ser consideradas jovens 
agricultores, à fixação de um período de 
tolerância para a aquisição de 
competências profissionais, ao conteúdo 
mínimo dos planos de atividade, aos 
critérios a utilizar pelos Estados-Membros 
para a definição de pequenas explorações 
agrícolas e a fixação dos limites máximos e 
mínimos que permitem determinar a 
elegibilidade de uma operação para apoio 
aos jovens agricultores ou ao 
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desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas, respetivamente.

desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas, respetivamente. Os 
Estados-Membros devem manter o nível 
dos esforços envidados durante o período 
de programação de 2007-2013 destinados 
a apoiar especificamente os jovens 
agricultores e as atividades relacionadas 
com o seu estabelecimento e a criação de 
novas explorações e empresas, e utilizar, 
no mínimo, 5 % da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural para financiar 
várias medidas de apoio aos jovens 
agricultores.

Or. de

Alteração 134
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e ao desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Esse apoio deve girar em 
torno do princípio da propriedade 
comunitária, com investimentos que 
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infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

tenham o seu enfoque em projetos detidos 
e geridos por uma diversidade de tipos de 
organismos democráticos que 
representem as próprias comunidades. Em 
consonância com estes objetivos, convém 
incentivar o desenvolvimento de serviços e 
de infraestruturas que contribuam para a
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

Or. en

Alteração 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
locais e serviços básicos locais e sociais
nas zonas rurais, incluindo nos domínios 
do lazer e da cultura, a renovação de 
aldeias e as atividades destinadas à 
recuperação e valorização do património 
cultural e natural das aldeias e das 
paisagens rurais constituem elementos 
essenciais de qualquer esforço destinado a 
realizar o potencial de crescimento e a 
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desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

promover o desenvolvimento sustentável 
das zonas rurais. Por conseguinte, importa 
conceder apoio a operações com este 
objetivo, nomeadamente as respeitantes ao 
acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. Neste 
contexto, é especialmente importante que 
se combata o êxodo rural, sobretudo de 
jovens mulheres, através das formas de 
apoio instituídas pelo artigo 20.º, com 
vista a criar perspetivas de futuro e, deste 
modo, proporcionar a fixação das pessoas 
nas zonas rurais. A fim de obter a máxima 
eficácia deste apoio, as operações 
abrangidas devem ser executadas de acordo 
com os planos de desenvolvimento dos 
municípios e dos respetivos serviços 
básicos, quando tais planos existam, 
elaborados por um ou vários municípios 
rurais. A fim de assegurar a coerência com 
os objetivos da União em matéria de clima, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à definição 
dos tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

Or. de

Alteração 136
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social, que ponham termo à 
discriminação económica e laboral das 
mulheres nas zonas rurais, e a inversão 
das tendências de declínio social e 
económico e de despovoamento das zonas 
rurais. A fim de obter a máxima eficácia 
deste apoio, as operações abrangidas 
devem ser executadas de acordo com os 
planos de desenvolvimento dos municípios 
e dos respetivos serviços básicos, quando 
tais planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

Or. es
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Alteração 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável, a eficiência 
na utilização de recursos, a eficiência 
energética e a economia circular regional 
das zonas rurais. Por conseguinte, importa 
conceder apoio a operações com este 
objetivo, nomeadamente as respeitantes ao 
acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 



AM\903101PT.doc 69/177 PE489.640v01-00

PT

renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

Or. de

Alteração 138
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais,
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais 
que abranja em particular a educação 
pré-primária, o ensino escolar e 
extracurricular, bibliotecas locais, centros 
de lazer e desportivos, a renovação de 
aldeias e as atividades destinadas à 
recuperação e valorização do património 
cultural e natural das aldeias e das 
paisagens rurais constituem elementos 
essenciais de qualquer esforço destinado a 
realizar o potencial de crescimento e a 
promover o desenvolvimento sustentável 
das zonas rurais. Por conseguinte, importa 
conceder apoio a operações com este 
objetivo, nomeadamente as respeitantes ao 
acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
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delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

Or. pl

Alteração 139
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às 
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo serviços de prevenção e 
cuidados de saúde, bem como nos 
domínios do lazer e da cultura, da
renovação de aldeias e das atividades 
destinadas à recuperação e valorização do 
património cultural e natural das aldeias e 
das paisagens rurais, constituem elementos 
essenciais de qualquer esforço destinado a 
realizar o potencial de crescimento e a 
promover o desenvolvimento sustentável 
das zonas rurais. Por conseguinte, importa 
conceder apoio a operações com este 
objetivo, nomeadamente as respeitantes ao 
acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação e ao desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
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desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, como serviços 
de prevenção e cuidados de saúde, quando 
tais planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

Or. en

Alteração 140
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) É salientada a importância de se 
incluir a bioeconomia como um objetivo 
que deve ser apoiado pela política de 
desenvolvimento rural da política agrícola 
comum; apela-se a que se apoie mais 
vigorosamente a criação e otimização de 
infraestruturas e capacidades logísticas 
para mobilizar a biomassa de uma forma 
sustentável em termos ambientais e 
económicos, e sobretudo apela-se à 
mobilização de resíduos agrícolas e 
resíduos em geral, material 
lignocelulósico e material celulósico não 
alimentar; propõe-se, por conseguinte, a 
introdução de uma medida dedicada de 
apoio à mobilização e valorização 
sustentáveis de resíduos agrícolas para a 
sua transformação em produtos de base 
biológica;

Or. en
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Alteração 141
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Para se preservar e reforçar a 
biodiversidade nas zonas rurais é 
necessário que o desenvolvimento rural 
contribua para a devida aplicação da 
Rede Natura 2000, criando-se 
instrumentos específicos para elaborar 
práticas de gestão e pôr em prática os 
projetos, incluindo infraestruturas 
específicas (investimentos não 
produtivos);

Or. en

Alteração 142
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos 
de simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de apoio aos 
investimentos e à gestão do setor florestal 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. O apoio deve 
evitar distorções da concorrência, ser 
neutro em termos de mercado e coerente 
com os objetivos ambientais. Os planos de 
gestão florestal, incluindo aspetos 
relativos à biodiversidade, devem ser 
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devem ser abrangidos por uma única 
medida. Tal medida deve incluir a 
ampliação e a melhoria dos recursos 
florestais, através de atividades de 
florestação de terras e criação de sistemas 
agroflorestais que combinem sistemas de 
agricultura extensiva e de silvicultura, a 
recuperação de florestas atingidas por 
incêndios ou outras catástrofes naturais e 
medidas de prevenção pertinentes, 
investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais, 
destinados a melhorar o desempenho 
económico e ambiental dos detentores de
áreas florestais, e investimentos não 
produtivos que melhorem o ambiente e 
aumentem a resistência às alterações 
climáticas e o valor ecológico dos 
ecossistemas florestais. O apoio deve 
evitar distorções da concorrência e ser 
neutro em termos de mercado. Por 
conseguinte, há que impor limitações 
quanto à dimensão e ao estatuto jurídico 
dos beneficiários. Importa aplicar medidas 
de prevenção contra incêndios em zonas 
classificadas pelos Estados-Membros como 
de alto ou médio risco de incêndio. Todas 
as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução 
da estratégia florestal para a União16. A 
fim de assegurar que a florestação das 

aplicados a todas as florestas 
beneficiárias de fundos no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural. Por 
conseguinte, há que impor limitações 
quanto à dimensão e ao estatuto jurídico 
dos beneficiários. Importa aplicar medidas 
de prevenção contra incêndios em zonas 
classificadas pelos Estados-Membros como 
de alto ou médio risco de incêndio, e a 
prevenção deve ir além das estradas e dos 
depósitos de água. Devem ser incluídas 
práticas tradicionais modernizadas. Todas 
as medidas de prevenção devem ser 
integradas obrigatoriamente no capítulo
de proteção de qualquer plano de gestão 
florestal. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. As medidas florestais devem ser 
adotadas em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. O apoio 
às medidas florestais deve ser 
condicionado ao cumprimento de boas 
práticas florestais. A fim de assegurar que 
a florestação das terras agrícolas está de 
acordo com os objetivos da política 
ambiental, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição de certos requisitos 
mínimos ambientais. Para esse efeito, deve 
assegurar-se que qualquer primeira 
florestação seja adaptada às condições 
locais e compatível com o ambiente, 
promova a biodiversidade e proíba o 
plantio de árvores em zonas de pastagens 
seminaturais.
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terras agrícolas está de acordo com os 
objetivos da política ambiental, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais.

Or. en

Alteração 143
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
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detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União16. A fim de 
assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais.

detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Além disso, o 
apoio deve estar limitado àquelas 
atividades que sejam também benéficas 
para a biodiversidade e o clima. Os planos 
de gestão florestal que incluam aspetos da 
biodiversidade para se obter uma 
melhoria mensurável no estado de 
conservação das espécies e habitats que 
dependam ou sejam afetados pela 
exploração florestal deverão constituir um 
requisito a respeitar no caso de todas as 
florestas que recebam financiamentos ao 
abrigo dos programas de desenvolvimento 
rural, em consonância com os requisitos 
previstos na Estratégia para a 
Biodiversidade da UE. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União16. Todo o 
apoio a medidas florestais poderá ficar 
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dependente do cumprimento de padrões 
para boas práticas florestais. A fim de 
assegurar que a florestação das terras
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais. No 
entanto, a florestação só poderá ser feita 
se forem utilizadas espécies arbóreas 
autóctones adaptadas às condições locais. 
Além disso, nenhuma florestação deverá 
ser feita em pastagens permanentes e não 
poderá provocar danos à biodiversidade 
ou ao ambiente.
Todo o apoio ao uso e produção de 
bioenergia deve basear-se em critérios de 
sustentabilidade. No caso de não terem 
sido desenvolvidos, ao nível da UE, 
critérios de sustentabilidade juridicamente 
vinculativos para a biomassa sólida ou 
gasosa, os Estados-Membros incluirão 
critérios de sustentabilidade para a 
biomassa sólida e gasosa nos seus 
programas de desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 144
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. A 
implementação consistente de uma gestão 
sustentável das florestas (SFM), a 
exploração de recursos florestais e de 
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e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos 
Estados-Membros ao nível internacional, 
que se devem basear em programas 
florestais a nível nacional ou subnacional 
dos Estados-Membros ou em instrumentos 
equivalentes e ter em conta os 

fontes potenciais da madeira em bruto até 
agora desaproveitados e o aumento das 
utilizações da madeira contribuem, de 
forma decisiva, para a prossecução dos 
objetivos da UE em matéria de clima e dos 
objetivos globais da estratégia 
Europa 2020. Durante o período de 
programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
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compromissos assumidos nas conferências 
ministeriais sobre a proteção das florestas 
na Europa. Tal medida deve contribuir para 
a execução da estratégia florestal para a 
União16. A fim de assegurar que a 
florestação das terras agrícolas está de 
acordo com os objetivos da política 
ambiental, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição de certos requisitos 
mínimos ambientais.

natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos 
Estados-Membros ao nível internacional, 
que se devem basear em programas 
florestais a nível nacional ou subnacional 
dos Estados-Membros ou em instrumentos 
equivalentes e ter em conta os 
compromissos assumidos nas conferências 
ministeriais sobre a proteção das florestas 
na Europa. Tal medida deve contribuir para 
a execução da estratégia florestal para a 
União16. A fim de assegurar que a 
florestação das terras agrícolas está de 
acordo com os objetivos da política 
ambiental, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição de certos requisitos 
mínimos ambientais.

Or. de

Alteração 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
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todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União16. A fim de 

todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais e dos 
trabalhadores florestais, e investimentos 
não produtivos que melhorem o ambiente e 
aumentem a resistência às alterações 
climáticas e o valor ecológico dos 
ecossistemas florestais. O apoio deve evitar 
distorções da concorrência e ser neutro em 
termos de mercado. Por conseguinte, há 
que impor limitações quanto à dimensão e 
ao estatuto jurídico dos beneficiários em 
matéria de produção de madeira. Tais 
limitações não devem aplicar-se ao apoio 
a produtos florestais não derivados da 
madeira ou investimentos florestais por 
razões ambientais. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
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assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais.

e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União16. A fim de 
assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais.

Or. en

Alteração 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
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catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União16. A fim de 
assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais.

catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, investimentos na 
depuração e no armazenamento de 
biomassa florestal, bem como a criação de 
áreas com culturas energéticas perenes, 
destinados a melhorar o desempenho 
económico, inovador e ambiental dos 
detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União16. A fim de 
assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
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certos requisitos mínimos ambientais.

Or. de

Alteração 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os agrupamentos de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação de 
agrupamentos de produtores. A fim de 
garantir a melhor utilização de recursos 
financeiros limitados, só devem beneficiar
de apoio os agrupamentos de produtores 
considerados como PME. Para assegurar 
que o agrupamento de produtores se torne 
uma entidade viável, o reconhecimento de 
um agrupamento pelos Estados-Membros 
deve ser sujeito à apresentação de um 
plano de atividades. Para evitar a 
concessão de ajudas ao funcionamento e 
manter o efeito de incentivo do apoio, 
convém limitar a sua duração máxima a 
cinco anos.

(27) Os agrupamentos de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação de 
agrupamentos de produtores, de 
associações destes agrupamentos, de 
organizações interprofissionais, de 
cooperativas de grau superior e de outro 
tipo de entidades associativas. Do mesmo 
modo, é conveniente articular linhas de 
apoio para estimular a concentração da 
oferta adicionais às habilitadas para a 
criação das entidades referidas. Para 
assegurar que o agrupamento de 
produtores, ou os outros tipos de entidades 
referidas se tornem em entidades viáveis, 
o reconhecimento de um agrupamento 
pelos Estados-Membros deve ser sujeito à 
apresentação de um plano de atividades ou 
de um programa de atuação. Para evitar a 
concessão de ajudas ao funcionamento e 
manter o efeito de incentivo do apoio, 
convém limitar a sua duração máxima a 
cinco anos.

Or. es
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Alteração 148
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os agrupamentos de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação de 
agrupamentos de produtores. A fim de 
garantir a melhor utilização de recursos 
financeiros limitados, só devem beneficiar 
de apoio os agrupamentos de produtores 
considerados como PME. Para assegurar 
que o agrupamento de produtores se torne 
uma entidade viável, o reconhecimento de 
um agrupamento pelos Estados-Membros 
deve ser sujeito à apresentação de um 
plano de atividades. Para evitar a 
concessão de ajudas ao funcionamento e 
manter o efeito de incentivo do apoio, 
convém limitar a sua duração máxima a 
cinco anos.

(27) Os agrupamentos de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação de 
agrupamentos de produtores, com o 
objetivo explícito de ajudar os agricultores 
a melhorarem o seu poder negocial na 
cadeia de abastecimento alimentar. A fim 
de garantir a melhor utilização de recursos 
financeiros limitados, só devem beneficiar 
de apoio os agrupamentos de produtores 
considerados como PME. Para assegurar 
que o agrupamento de produtores se torne 
uma entidade viável, o reconhecimento de 
um agrupamento pelos Estados-Membros 
deve ser sujeito à apresentação de um 
plano de atividades. Para evitar a 
concessão de ajudas ao funcionamento e 
manter o efeito de incentivo do apoio, 
convém limitar a sua duração máxima a 
cinco anos.

Or. en

Alteração 149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os agrupamentos de produtores (27) Os agrupamentos de produtores 
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ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação de 
agrupamentos de produtores. A fim de 
garantir a melhor utilização de recursos 
financeiros limitados, só devem beneficiar 
de apoio os agrupamentos de produtores 
considerados como PME. Para assegurar 
que o agrupamento de produtores se torne
uma entidade viável, o reconhecimento de
um agrupamento pelos Estados-Membros 
deve ser sujeito à apresentação de um 
plano de atividades. Para evitar a 
concessão de ajudas ao funcionamento e 
manter o efeito de incentivo do apoio, 
convém limitar a sua duração máxima a 
cinco anos.

ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação e o 
redimensionamento de organizações de 
produtores através de fusões, aumento do 
número de associados ou diferenciação. A 
fim de garantir a melhor utilização de 
recursos financeiros limitados, só devem 
beneficiar de apoio as organizações de 
produtores considerados como PME. Para 
assegurar que as organizações de 
produtores se tornem uma entidade viável, 
o reconhecimento de organizações pelos 
Estados-Membros deve ser sujeito à 
apresentação de um plano de atividades. 
Para evitar a concessão de ajudas ao 
funcionamento e manter o efeito de 
incentivo do apoio, convém limitar a sua 
duração máxima a cinco anos.

Or. pt

Alteração 150
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os agrupamentos de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação de 
agrupamentos de produtores. A fim de 
garantir a melhor utilização de recursos 
financeiros limitados, só devem beneficiar 
de apoio os agrupamentos de produtores 

(27) As organizações de produtores 
ajudam os agricultores a enfrentarem 
conjuntamente os desafios colocados pela 
intensificação da concorrência e a 
consolidação dos mercados a jusante no 
que respeita à comercialização dos seus 
produtos, incluindo em mercados locais. 
Convém, portanto, incentivar a criação ou 
o aumento da dimensão de organizações 
de produtores. A fim de garantir a melhor 
utilização de recursos financeiros 
limitados, só devem beneficiar de apoio as 
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considerados como PME. Para assegurar 
que o agrupamento de produtores se torne 
uma entidade viável, o reconhecimento de 
um agrupamento pelos Estados-Membros 
deve ser sujeito à apresentação de um 
plano de atividades. Para evitar a 
concessão de ajudas ao funcionamento e 
manter o efeito de incentivo do apoio, 
convém limitar a sua duração máxima a 
cinco anos.

organizações de produtores consideradas 
como PME. Para assegurar que a 
organização de produtores se torne uma 
entidade viável, o reconhecimento de uma 
organização pelos Estados-Membros deve 
ser sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. Para evitar a concessão de 
ajudas ao funcionamento e manter o efeito 
de incentivo do apoio, convém limitar a 
sua duração máxima a cinco anos.

Or. en

Alteração 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem continuar, 
essencialmente, a incentivar os 
agricultores a servir a sociedade no seu 
conjunto através da introdução ou 
manutenção de práticas agrícolas que 
contribuam para a atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e sejam 
compatíveis com a proteção e melhoria do 
ambiente, da paisagem e das suas 
características, dos recursos naturais, dos 
solos e da diversidade genética. Neste 
contexto, deve ser prestada especial 
atenção à preservação dos recursos 
genéticos na agricultura e às necessidades 
dos sistemas agrícolas de elevado valor 
natural. Os pagamentos devem contribuir 
para cobrir os custos adicionais e a perda 
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resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos. As prestações 
das reconhecidas medidas agroambientais 
devem ser elegíveis para o cumprimento 
dos compromissos de ecologização 
assumidos no âmbito dos pagamentos 
diretos. Em muitos casos, as sinergias 
decorrentes de compromissos assumidos 
em conjunto por um agrupamento de 
agricultores ampliam os benefícios para o 
ambiente e o clima. Contudo, uma ação 
conjunta implica custos de transação 
adicionais que devem ser compensados de 
forma adequada. A fim de assegurar que os 
agricultores podem executar corretamente 
os compromissos que tenham assumido, os 
Estados-Membros devem esforçar-se por 
lhes providenciar as competências e os 
conhecimentos necessários para o efeito. 
Os Estados-Membros devem manter o 
apoio ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e 
obrigatoriamente utilizar, no mínimo, 
25 % da contribuição total do FEADER 
dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas. Esta medida 
deve, prioritariamente, estar acessível aos 
empresários agrícolas.

Or. de

Alteração 152
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a titulo das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao 
mesmo nível que no período de 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros 
administradores de terras a servir a 
sociedade no seu conjunto através da 
introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito.
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programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 25 % da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da 
medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes
específicas.

Or. es

Justificação

Não deve ser fixada uma percentagem mínima de fundos FEADER nestas atuações para 
todos os Estados-Membros ou regiões da UE e muito menos uma percentagem tão alta. Fazê-
lo pode limitar a abordagem de situações muito diversas e comprometer a atenção dada a 
outras prioridades em matéria de desenvolvimento rural. Esta salvaguarda é ainda mais 
necessária, se se considerar que o primeiro pilar introduziu novas obrigações ambientais 
vinculadas aos pagamentos diretos.

Alteração 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
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atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada 
a cada programa de desenvolvimento 
rural à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
gestão das terras, através da medida 
agroambiente e clima, da medida relativa 
à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas.

atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os 
Estados-Membros devem manter o apoio 
ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013.

Or. it
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Alteração 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
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esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25% da 
contribuição total do FEADER dedicada 
a cada programa de desenvolvimento 
rural à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
gestão das terras, através da medida 
agroambiente e clima, da medida relativa 
à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter os requisitos de 
reorientação ecológica (greening) através 
das medidas, relacionadas com os 
pagamentos das medidas florestais, do 
Programa Natura 2000 e da Diretiva-
Quadro da Água, assim como os
pagamentos a favor das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. en

Alteração 155
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
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dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao 
mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 25 % da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. A estipulação da 
parte da contribuição total do FEADER 
dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural é da 
responsabilidade dos Estados-Membros e 
destina-se à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
gestão das terras, através da medida 
agroambiente e clima, da medida relativa à 
agricultura biológica e da medida relativa 
aos pagamentos a favor das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. lt

Alteração 156
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
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2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agro ambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

2007-2013 e utilizar um nível indicativo de
25 % da contribuição total do FEADER 
dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agro ambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica, dos 
pagamentos a título de Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro da Água e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, assim como de 
medidas associadas a práticas ou sistemas 
de produção que comprovadamente 
contribuam atenuação e adaptação das 
alterações climáticas e adaptação, a 
justificar pelo Estado Membro.

Or. pt

Alteração 157
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente 
de serviços ambientais por parte da 
sociedade. Estes pagamentos devem 
incentivar ainda mais os agricultores e 
outros gestores de terras a servir a 
sociedade no seu conjunto através da 
introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
desempenhar um papel preponderante na 
promoção de uma transição da 
agricultura para sistemas agrícolas 
sustentáveis avançados e na resposta a 
desafios agroambientais de uma forma 
integrada, por exemplo através da gestão 
dos recursos hídricos, da biodiversidade, 
da reciclagem de nutrientes e da 
manutenção do ecossistema. Estes 
pagamentos devem incentivar ainda mais 
os agricultores e outros gestores de terras a 
servir a sociedade no seu conjunto através 
da introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
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paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os 
Estados-Membros devem manter o apoio 
ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 25% da contribuição total do
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas.

das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à 
preservação, uso sustentável e 
desenvolvimento da diversidade genética
na agricultura e às necessidades dos 
sistemas agrícolas de elevado valor natural. 
Os pagamentos devem compensar os 
beneficiários pelos investimentos na 
melhoria do desempenho ambiental e 
climático das suas explorações, através da 
resposta a novos desafios como as 
alterações climáticas, as energias 
renováveis, a biodiversidade e a gestão 
hídrica e dos solos. Em muitos casos, as 
sinergias decorrentes de compromissos 
assumidos em conjunto por um 
agrupamento de agricultores ampliam os 
benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 30% da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos dos 
sítios Natura 2000 e da Diretiva-Quadro 
da Água. Os Estados-Membros serão 
obrigados a dispor de medidas de apoio à 
rotação da exploração.
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Or. en

Alteração 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incluir medidas 
para incentivar uma gestão positiva das 
obrigações estabelecidas no título III, 
capítulo 2, artigo 32.º do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 para estimular mais os 
seus desempenhos ambientais. Estes 
pagamentos devem incentivar ainda mais 
os agricultores e outros gestores de terras a 
servir a sociedade no seu conjunto através 
da introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórias aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
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assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25% da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica 
e da medida relativa aos pagamentos a 
favor das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas.

compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 50% da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através das medidas contempladas nas 
prioridades 4 e 5.

Or. en

Justificação

Os regimes agroambientais provaram o seu valor e continuam a ser o melhor mecanismo 
para obter resultados ambientais, sobretudo à luz da obrigação de cofinanciamento, e por 
isso deviam ser reforçados. Mais ainda, para aumentar o estímulo à obtenção de resultados 
ambientais, em termos de obrigações das zonas de interesse ecológico no quadro do 
pagamento da ecologização do primeiro pilar, deve encorajar-se uma gestão positiva através 
de regimes agroambientais.

Alteração 159
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
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desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25% da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima,
da medida relativa à agricultura biológica

desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente de 
bens e serviços públicos ambientais por 
parte da sociedade. Estes pagamentos 
devem incentivar ainda mais os 
agricultores e outros gestores de terras a 
servir a sociedade no seu conjunto através 
da introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas relacionadas com 
as terras e adaptação às mesmas e sejam 
compatíveis com a proteção e melhoria do 
ambiente, da paisagem e das suas 
características, dos recursos naturais, dos 
solos, da biodiversidade e da diversidade 
genética. Neste contexto, deve ser prestada 
especial atenção à preservação dos recursos 
genéticos na agricultura e às necessidades 
dos sistemas agrícolas de elevado valor 
natural. Os pagamentos devem contribuir 
para cobrir os custos adicionais e a perda 
de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos, abrangendo 
apenas os compromissos que ultrapassem 
os requisitos e as normas obrigatórias
aplicáveis, em conformidade com o 
princípio do poluidor-pagador. Em muitos 
casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros manterão o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e devem utilizar, no mínimo, 
40% da contribuição total do FEADER 
dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das
alterações climáticas e adaptação às 
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e da medida relativa aos pagamentos a 
favor das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas.

mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, das medidas 
relativas à agricultura biológica e das 
medidas relativas aos pagamentos a favor 
das zonas abrangidas pela aplicação da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens ou da 
Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água. Deve ser dada especial atenção à 
transição entre os atuais e os futuros 
compromissos relacionados com a medida 
agroambiente e clima assumidos por 
agricultores e outros gestores de terras, e 
ser tomada em conta a mudança 
verificada na linha de base.

Or. en

Alteração 160
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
bens e serviços públicos ambientais por 
parte da sociedade. Estes pagamentos 
devem incentivar ainda mais os 
agricultores e outros gestores de terras a 
servir a sociedade no seu conjunto através 
da introdução ou manutenção de práticas 
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atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos
necessários para o efeito. Os 
Estados-Membros devem manter o apoio 
ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 25% da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas relacionadas com 
as terras e adaptação às mesmas e sejam 
compatíveis com a proteção e melhoria do 
ambiente, da paisagem e das suas 
características, dos recursos naturais, dos 
solos, da biodiversidade e da diversidade 
genética. Neste contexto, deve ser prestada 
especial atenção à preservação dos recursos 
genéticos na agricultura e às necessidades 
dos sistemas agrícolas de elevado valor 
natural. Os pagamentos devem contribuir 
para cobrir os custos adicionais e a perda 
de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos, abrangendo 
apenas os compromissos que ultrapassem 
os requisitos e as normas obrigatórias
aplicáveis, em conformidade com o 
princípio do poluidor-pagador. Em muitos 
casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os 
Estados-Membros devem manter o apoio 
ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 35% da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, das medidas 
relativas aos pagamentos a favor dos 
sítios Natura 2000 e Diretiva-Quadro da 
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Água, dos investimentos para melhorar a 
resistência e o valor ecológico dos 
ecossistemas florestais, serviços 
agroambientais e climáticos e preservação 
da floresta. Deve ser dada especial 
atenção à transição entre os atuais e os 
futuros compromissos relacionados com a 
medida agroambiente e clima assumidos 
por agricultores e outros gestores de 
terras, e ser tomada em conta a mudança 
verificada na linha de base.

Or. en

Alteração 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
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resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 30 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes
específicas e a condicionantes naturais 
significativas, que resultam, 
nomeadamente, da aridez, humidade e 
qualidade dos solos e do terreno.

Or. fr

Alteração 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a titulo das medidas (28) Os pagamentos a título das medidas 
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agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros 
administradores de terras a servir a 
sociedade no seu conjunto através da 
introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
administradores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 

agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros 
administradores de terras a servir a 
sociedade no seu conjunto através da 
introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
administradores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os 
Estados-Membros devem manter o apoio 
ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 25 % da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
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atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica, medidas 
florestais, pagamentos pela Rede Natura 
2000 e da medida relativa aos pagamentos 
a favor das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas, bem como os pagamentos 
destinados às zonas abrangidas pela 
aplicação da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa 
à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens, da Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens 
ou pela Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio 
da política da água.

Or. es

Justificação

Deveriam incluir-se todas as medidas que, segundo o anexo V da proposta de regulamento do 
FEADER, são pertinentes para as prioridades comunitárias do desenvolvimento rural. Isso 
suporia integrar as medidas florestais (artigos 22.º, 23.º, 24.º e 35.º) e a ajuda prestada pela 
Rede Natura 2000 e pela Diretiva-Quadro «Água», ou seja, as incluídas no atual eixo 2.

Alteração 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a titulo das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
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rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros 
administradores de terras a servir a 
sociedade no seu conjunto através da 
introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e sejam compatíveis com a 
proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
administradores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 

rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ou por um 
agrupamento de outros administradores 
de terras ampliam os benefícios para o 
ambiente e o clima. Contudo, uma ação 
conjunta implica custos de transação 
adicionais que devem ser compensados de 
forma adequada. A fim de assegurar que os 
agricultores e outros gestores de terras 
podem executar corretamente os 
compromissos que tenham assumido, os 
Estados-Membros devem esforçar-se por 
lhes providenciar as competências e os 
conhecimentos necessários para o efeito. 
Os Estados-Membros devem manter o 
apoio ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 25 % da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima e da medida 
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da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes
naturais ou outras condicionantes 
específicas.

relativa aos pagamentos a favor das zonas 
abrangidas pela aplicação da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 
1992, relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens, 
da Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens ou pela Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água.

Or. es

Justificação

Devem ser contempladas as zonas abrangidas pela Diretiva «Aves» e outras zonas.

Alteração 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a titulo das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
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recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica, 
medidas florestais, pagamentos pela Rede 
Natura 2000 e pela Diretiva-Quadro 
«Água» e da medida relativa aos 
pagamentos a favor das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. es

Justificação

Deveriam ser incluídas todas as medidas que, segundo o anexo V da proposta de 
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regulamento do FEADER, são pertinentes para as prioridades comunitárias do 
desenvolvimento rural que visam melhorar os ecossistemas, a gestão dos recursos naturais e 
que contribuam para a passagem para uma economia hipocarbónica.

Alteração 165
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
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de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e podem utilizar, no mínimo, 
25 % da contribuição total do FEADER 
dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. bg

Alteração 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O princípio da criação de uma 
obrigação contratual que seja válida em 
todos os Estados-Membros deve basear-se 
no estabelecimento de uma percentagem 
mínima após a afetação do orçamento 
previsto para o desenvolvimento rural. A 
capacidade de absorção das medidas 
ambientais deve ser estabelecida 
referindo-se aos tipos de despesa elegíveis 
e com base na experiência adquirida 
através da aplicação das medidas ao 
longo do presente período de 
programação. A contribuição global do 
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FEADER dedicada à adaptação às 
condições climáticas deve manter-se nos 
25 %, uma vez que não se pode considerar 
que as condições climáticas apresentem 
um cenário realístico no que diz respeito à 
absorção de financiamentos e às 
necessidades de desenvolvimento 
específicas dos Estados-Membros. Nas 
áreas afetadas por condicionantes 
naturais e de agricultura biológica, deve 
ser prestado o respetivo apoio de forma a 
alargar o âmbito das medidas ligadas ao 
ambiente, tendo simultaneamente em 
conta medidas tais como a Natura 2000, a 
Diretiva-Quadro Água, a primeira 
florestação, e, no domínio dos 
investimentos não produtivos, o ambiente 
florestal e a criação de sistemas 
agroflorestais, bem como as medidas 
ambientais estipuladas no âmbito do 
programa FEADER.

Or. ro

Alteração 167
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os pagamentos destinados à 
conversão para a agricultura biológica ou à 
sua manutenção devem incentivar os 
agricultores a participar nestes regimes, 
respondendo assim a uma maior exigência, 
por parte da sociedade, no que respeita à 
utilização de práticas agrícolas que 
respeitem o ambiente e de normas 
rigorosas em matéria de bem-estar animal. 
A fim de aumentar as sinergias no plano 
dos benefícios em termos de 
biodiversidade resultantes desta medida, 
deve ser incentivada a celebração de 
contratos coletivos ou a colaboração entre 

(30) Os pagamentos destinados à 
conversão para a agricultura biológica ou à 
sua manutenção devem incentivar os 
agricultores a participar nestes regimes, 
respondendo assim a uma maior exigência, 
por parte da sociedade, no que respeita à 
utilização de práticas agrícolas que 
respeitem o ambiente e de normas 
rigorosas em matéria de bem-estar animal. 
A fim de aumentar as sinergias no plano 
dos benefícios em termos de 
biodiversidade resultantes desta medida, 
deve ser incentivada a celebração de 
contratos coletivos ou a colaboração entre 
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agricultores com vista a cobrir zonas 
adjacentes mais vastas. Para evitar o 
regresso generalizado dos agricultores à 
agricultura tradicional devem ser 
apoiadas ambas as medidas, de conversão 
e de manutenção. Os pagamentos devem 
contribuir para cobrir os custos adicionais 
suportados e a perda de rendimentos 
resultantes do compromisso, abrangendo 
apenas os compromissos que ultrapassem 
as normas e os requisitos obrigatórios 
aplicáveis.

agricultores com vista a cobrir zonas 
adjacentes mais vastas.

Or. de

Alteração 168
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os pagamentos destinados aos 
agricultores nas zonas de montanha ou 
noutras zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas devem contribuir, através do 
incentivo a uma utilização continuada das 
terras agrícolas, para a manutenção da 
paisagem rural e a conservação e promoção 
de sistemas agrícolas sustentáveis. Para 
assegurar a eficácia deste apoio, os 
pagamentos devem compensar os 
agricultores pela perda de rendimentos e 
pelos custos adicionais resultantes das 
desvantagens da zona em questão.

(32) Os pagamentos destinados aos 
agricultores nas zonas de montanha, 
regiões ultraperiféricas ou noutras zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas devem 
contribuir, através do incentivo a uma 
utilização continuada das terras agrícolas, 
para a manutenção da paisagem rural e a 
conservação e promoção de sistemas 
agrícolas sustentáveis. Para assegurar a 
eficácia deste apoio, os pagamentos devem 
compensar os agricultores pela perda de 
rendimentos e pelos custos adicionais 
resultantes das desvantagens da zona em 
questão.

Or. pt

Alteração 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam 
uma supressão progressiva dos 
pagamentos em zonas que, na sequência 
da aplicação destes critérios, deixam de 
ser consideradas como zonas sujeitas a 
condicionantes naturais.

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios sustentados 
por elementos de prova científicos sólidos, 
que tenham em conta as características 
específicas e os objetivos de 
desenvolvimento das regiões e que sejam 
devidamente adaptados à dimensão das 
desvantagens naturais inerentes a essas 
regiões, ao tipo de produção e à estrutura 
económica das explorações. Com base na 
Resolução do Parlamento Europeu de 5 
de maio de 2010 (2009/2156(INI)), a 
Comissão deve elaborar uma nova 
proposta de critérios até 31 de dezembro 
de 2015.

Or. de

Justificação

Os resultados do relatório da Comissão sobre uma melhor orientação do apoio prestado às 
explorações agrícolas localizadas em zonas sujeitas a condicionantes naturais não são 
satisfatórios. A Comissão deve elaborar uma nova proposta legislativa, tomando em 
consideração o facto de as explorações agrícolas com diferentes tipos de produção, em zonas 
distintas, se verem confrontadas com custos e despesas também diferentes. Até lá, os Estados-
Membros devem dar continuidade ao sistema tal como anteriormente.

Alteração 170
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam 
uma supressão progressiva dos 
pagamentos em zonas que, na sequência 
da aplicação destes critérios, deixam de 
ser consideradas como zonas sujeitas a 
condicionantes naturais.

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. A Comissão deve 
apresentar, até 31 de dezembro de 2015, 
uma proposta legislativa que estabeleça os 
critérios biofísicos vinculativos e os 
correspondentes limiares a aplicar na 
futura delimitação, bem como regras 
apropriadas de ajustamento e disposições 
transitórias.

Or. en

Alteração 171
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam 
uma supressão progressiva dos 
pagamentos em zonas que, na sequência 

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. A Comissão deve 
apresentar, até 31 de dezembro de 2015, 
uma proposta legislativa que estabeleça os 
critérios biofísicos vinculativos e os 
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da aplicação destes critérios, deixam de 
ser consideradas como zonas sujeitas a 
condicionantes naturais.

correspondentes limiares a aplicar na 
futura delimitação, bem como regras 
apropriadas de ajustamento e disposições 
transitórias.

Or. en

Alteração 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais,
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam 
uma supressão progressiva dos 
pagamentos em zonas que, na sequência 
da aplicação destes critérios, deixam de 
ser consideradas como zonas sujeitas a 
condicionantes naturais.

(33) A fim de assegurar uma utilização 
eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais ou 
a outras condicionantes específicas devem 
ser utilizados critérios socioeconómicos e 
critérios biofísicos.

Or. pt

Alteração 173
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar uma utilização (33) A fim de assegurar uma utilização 
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eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam uma 
supressão progressiva dos pagamentos em 
zonas que, na sequência da aplicação 
destes critérios, deixam de ser consideradas 
como zonas sujeitas a condicionantes 
naturais.

eficaz dos fundos da União e a igualdade 
de tratamento dos agricultores da União, há 
que definir, segundo critérios objetivos, as 
zonas de montanha, regiões 
ultraperiféricas e as zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou a outras 
condicionantes específicas. No caso das 
zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
devem ser utilizados critérios biofísicos, 
sustentados por elementos de prova 
científicos sólidos. Devem ser adotadas 
disposições transitórias que permitam uma 
supressão progressiva dos pagamentos em 
zonas que, na sequência da aplicação 
destes critérios, deixam de ser consideradas 
como zonas sujeitas a condicionantes 
naturais.

Or. pt

Alteração 174
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os pagamentos devem continuar a ser 
concedidos aos detentores de áreas 
florestais que prestam serviços de proteção 
do ambiente ou de conservação da floresta 
menos prejudiciais para o clima assumindo 
compromissos destinados a promover a 
biodiversidade, preservar os ecossistemas 
florestais de elevado valor, aumentar a sua 
capacidade de atenuação e de adaptação e 
reforçar o papel protetor das florestas, no 
respeitante à erosão dos solos, à 
manutenção dos recursos hídricos e aos 
perigos naturais. Neste contexto, deve ser 
prestada especial atenção à conservação e 
promoção dos recursos genéticos florestais. 
Devem ser concedidos pagamentos para 
compromissos silvo-ambientais que 
ultrapassem as normas obrigatórias 

(35) Os pagamentos devem continuar a ser 
concedidos aos detentores de áreas 
florestais que prestam serviços de proteção 
do ambiente ou de conservação da floresta 
menos prejudiciais para o clima assumindo 
compromissos destinados a preservar e
promover a biodiversidade, preservar os 
ecossistemas florestais de elevado valor, 
aumentar a sua capacidade de atenuação e 
de adaptação e reforçar o papel protetor das 
florestas, no respeitante à conservação das 
florestas, à erosão dos solos, à manutenção 
dos recursos hídricos e aos perigos 
naturais. Neste contexto, deve ser prestada 
especial atenção à conservação e promoção 
dos recursos genéticos florestais. Devem 
ser concedidos pagamentos para cobrir os
custos adicionais suportados e a perda de 
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pertinentes estabelecidas pela legislação 
nacional. A fim de assegurar a utilização 
eficaz e efetiva dos recursos orçamentais 
do FEADER, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante aos tipos de 
operações elegíveis para apoio ao abrigo 
desta medida.

rendimentos resultante dos compromissos 
silvo-ambientais que ultrapassem as 
normas obrigatórias pertinentes 
estabelecidas pela legislação nacional. A 
fim de assegurar a utilização eficaz e 
efetiva dos recursos orçamentais do 
FEADER, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante aos tipos de operações elegíveis 
para apoio ao abrigo desta medida.

Or. bg

Alteração 175
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Durante o período de programação 
2007-2013 foi apoiado, de forma explícita, 
no âmbito da política de desenvolvimento 
rural, um único tipo de cooperação: a 
cooperação para o desenvolvimento de 
novos produtos, processos e tecnologias 
no setor agroalimentar e no setor 
florestal. Continua a ser necessário o 
apoio a este tipo de cooperação, mas deve 
ser adaptado para melhor responder às 
exigências da economia do conhecimento. 
Neste contexto, há que prever a 
possibilidade de financiar projetos 
realizados por um único operador ao 
abrigo desta medida, na condição de os 
resultados obtidos serem divulgados, de 
maneira a atingir o objetivo de divulgação 
de novas práticas, processos ou produtos. 
Além disso, tornou-se claro que o facto de 
apoiar um número mais significativo de 
tipos de cooperação, com um leque mais 
vasto de beneficiários – dos pequenos aos 
grandes operadores, pode contribuir para a 
concretização dos objetivos da política de 

(36) O futuro da agricultura e do 
desenvolvimento sustentável de zonas 
rurais depende em grande medida da 
capacidade dos agricultores (sobretudo os 
pequenos agricultores e agricultores 
jovens), PME e redes de desenvolvimento 
rural para cooperarem e trabalharem lado 
a lado em projetos e investimentos 
conjuntos, de modo a obterem bens 
comuns que beneficiem todos os 
intervenientes, em contraste com a lógica 
da «competitividade», que é destrutiva e
conduz ao «nivelamento por baixo». É 
claro que o facto de se apoiar um amplo 
leque de tipos de cooperação, com um 
leque alargado de beneficiários, pode 
contribuir para a concretização dos 
objetivos da política de desenvolvimento 
rural, ajudando os operadores das zonas 
rurais a ultrapassar as desvantagens 
económicas, ambientais e outras resultantes 
da fragmentação. O apoio concedido aos 
pequenos operadores para organizarem 
processos de trabalho comuns e 
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desenvolvimento rural, ajudando os 
operadores das zonas rurais a ultrapassar as 
desvantagens económicas, ambientais e 
outras resultantes da fragmentação. Por 
conseguinte, a medida deveria ser 
alargada. O apoio concedido aos pequenos 
operadores para organizarem processos de 
trabalho comuns e partilharem instalações 
e recursos pode ajudá-los a serem 
economicamente viáveis apesar da sua 
dimensão reduzida. O apoio à cooperação 
horizontal e vertical entre os intervenientes 
na cadeia de abastecimento, bem como às 
atividades de promoção num contexto 
local, deve catalisar o desenvolvimento 
racional, sob o ponto de vista económico, 
das cadeias de abastecimento curtas, dos 
mercados locais e das cadeias alimentares 
locais. O apoio a projetos e práticas a favor 
do ambiente baseados em abordagens 
coletivas deve contribuir para assegurar 
benefícios para o ambiente e o clima mais 
importantes e coerentes do que os obtidos 
por operadores individuais que atuam 
isoladamente (por exemplo, graças a 
práticas aplicadas a grandes superfícies de 
terra contíguas). O apoio nestes diferentes 
domínios deve ser concedido sob diversas 
formas. Os polos (clusters) e as redes 
revestem-se de especial importância para a 
partilha de competências, bem como para o 
desenvolvimento de novos produtos, 
serviços e conhecimentos especializados. 
Os projetos-piloto são instrumentos 
importantes para verificar a aplicabilidade 
comercial das tecnologias, das técnicas e 
das práticas nos diferentes contextos e para 
as adaptar, se necessário. Os grupos 
operacionais são um elemento fulcral da 
Parceria Europeia de Inovação (a seguir 
designada «PEI») para a produtividade e a 
sustentabilidade agrícolas. Outro 
instrumento importante reside nas 
estratégias de desenvolvimento local que 
operam à margem do quadro de 
desenvolvimento local Leader - entre 
intervenientes públicos e privados das 
zonas rurais e das zonas urbanas. Ao invés 

partilharem instalações e recursos pode 
ajudá-los a serem bem-sucedidos e 
sustentáveis a nível económico, ambiental 
e social apesar da sua dimensão reduzida. 
O apoio à cooperação horizontal e vertical 
entre os intervenientes na cadeia de 
abastecimento, bem como às atividades de 
promoção num contexto local, deve 
catalisar o desenvolvimento racional, sob o 
ponto de vista económico, das cadeias de 
abastecimento curtas, dos mercados locais 
e das cadeias alimentares locais. O apoio a 
projetos e práticas a favor do ambiente 
baseados em abordagens coletivas deve 
contribuir para assegurar benefícios para o 
ambiente e o clima mais importantes e 
coerentes do que os obtidos por operadores 
individuais que atuam isoladamente (por 
exemplo, graças a práticas aplicadas a 
grandes superfícies de terra contíguas). Por 
conseguinte, a medida deve ser ampliada 
e promovida com uma taxa de 
cofinanciamento de 80%. O apoio nestes 
diferentes domínios deve ser concedido sob 
diversas formas. Os pólos (clusters) e as 
redes revestem-se de especial importância 
para a partilha de competências, bem como 
para o desenvolvimento de novos produtos, 
serviços e conhecimentos especializados. 
Os projetos-piloto são instrumentos 
importantes para verificar a aplicabilidade 
comercial das tecnologias, das técnicas e 
das práticas nos diferentes contextos e para 
as adaptar, se necessário. Os grupos 
operacionais são um elemento fulcral da 
Parceria Europeia de Inovação (a seguir 
designada «PEI») para a produtividade e a 
sustentabilidade agrícolas. Outro 
instrumento importante reside nas 
estratégias de desenvolvimento local que 
operam à margem do quadro de 
desenvolvimento local Leader - entre 
intervenientes públicos e privados das 
zonas rurais e das zonas urbanas. Ao invés 
da abordagem Leader, estas parcerias e 
estratégias podem limitar-se a um único 
setor e/ou a objetivos de desenvolvimento 
relativamente específicos, incluindo os 
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da abordagem Leader, estas parcerias e 
estratégias podem limitar-se a um único 
setor e/ou a objetivos de desenvolvimento 
relativamente específicos, incluindo os 
supramencionados. As organizações 
interprofissionais também devem ser 
elegíveis para apoio no âmbito desta 
medida. O apoio deve ser limitado a sete 
anos, com exceção das ações coletivas no 
domínio do ambiente e do clima, em casos 
devidamente justificados.

supramencionados. As organizações 
interprofissionais também devem ser 
elegíveis para apoio no âmbito desta 
medida. O apoio deve ser limitado a sete 
anos, com exceção das ações coletivas no 
domínio do ambiente e do clima, em casos 
devidamente justificados.

Or. en

Alteração 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão 
cada vez mais expostos a riscos 
económicos e ambientais em 
consequência das alterações climáticas e 
da maior volatilidade dos preços. Neste 
contexto, a gestão eficaz dos riscos 
assume uma importância acrescida para 
os agricultores. Por conseguinte, devia ser 
criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se 
defrontam. Assim, esta medida deve 
contribuir para cobrir os prémios de 
seguro de colheitas, de animais e de 
plantas pagos pelos agricultores, bem 
como para criar fundos mutualistas e as 
compensações pagas por estes fundos aos 
agricultores pelas perdas sofridas na 
sequência de surtos de doenças dos 
animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um 
fundo mutualista, destinado a apoiar os 

Suprimido
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agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus 
rendimentos. Para assegurar a igualdade 
de tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não distorção da concorrência e 
o respeito das obrigações internacionais 
da União, há que prever condições 
específicas para a concessão do apoio no 
âmbito destas medidas. A fim de 
assegurar a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à 
definição da duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais atribuídos 
aos fundos mutualistas.

Or. en

Alteração 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão 
cada vez mais expostos a riscos 
económicos e ambientais em 
consequência das alterações climáticas e 
da maior volatilidade dos preços. Neste 
contexto, a gestão eficaz dos riscos 
assume uma importância acrescida para 
os agricultores. Por conseguinte, devia ser 
criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se 
defrontam. Assim, esta medida deve 
contribuir para cobrir os prémios de 
seguro de colheitas, de animais e de 
plantas pagos pelos agricultores, bem 
como para criar fundos mutualistas e as 
compensações pagas por estes fundos aos 
agricultores pelas perdas sofridas na 

Suprimido
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sequência de surtos de doenças dos 
animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um 
fundo mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus 
rendimentos. Para assegurar a igualdade 
de tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não distorção da concorrência e 
o respeito das obrigações internacionais 
da União, há que prever condições 
específicas para a concessão do apoio no 
âmbito destas medidas. A fim de 
assegurar a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à 
definição da duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais atribuídos 
aos fundos mutualistas.

Or. pt

Alteração 178
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão 
cada vez mais expostos a riscos 
económicos e ambientais em 
consequência das alterações climáticas e 
da maior volatilidade dos preços. Neste 
contexto, a gestão eficaz dos riscos 
assume uma importância acrescida para 
os agricultores. Por conseguinte, devia ser 
criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se 
defrontam. Assim, esta medida deve 

Suprimido
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contribuir para cobrir os prémios de 
seguro de colheitas, de animais e de 
plantas pagos pelos agricultores, bem 
como para criar fundos mutualistas e as 
compensações pagas por estes fundos aos 
agricultores pelas perdas sofridas na 
sequência de surtos de doenças dos 
animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um 
fundo mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus 
rendimentos. Para assegurar a igualdade 
de tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não-distorção da concorrência e 
o respeito das obrigações internacionais 
da União, há que prever condições 
específicas para a concessão do apoio no 
âmbito destas medidas. A fim de 
assegurar a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à 
definição da duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais atribuídos 
aos fundos mutualistas.

Or. it

Alteração 179
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão 
cada vez mais expostos a riscos 
económicos e ambientais em 
consequência das alterações climáticas e 
da maior volatilidade dos preços. Neste 

(37) Os Estados-Membros deviam poder 
apoiar os custos de arranque e 
funcionamento de fundos mutualistas para 
proteger os agricultores do impacto de 
doenças dos animais e plantas e de 
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contexto, a gestão eficaz dos riscos 
assume uma importância acrescida para 
os agricultores. Por conseguinte, devia ser 
criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se 
defrontam. Assim, esta medida deve 
contribuir para cobrir os prémios de 
seguro de colheitas, de animais e de 
plantas pagos pelos agricultores, bem 
como para criar fundos mutualistas e as 
compensações pagas por estes fundos aos 
agricultores pelas perdas sofridas na 
sequência de surtos de doenças dos 
animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um 
fundo mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus 
rendimentos. Para assegurar a igualdade 
de tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não distorção da concorrência e 
o respeito das obrigações internacionais 
da União, há que prever condições 
específicas para a concessão do apoio no 
âmbito destas medidas. A fim de 
assegurar a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à 
definição da duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais atribuídos 
aos fundos mutualistas.

incidentes ambientais. No entanto, as 
verbas públicas não devem, em nenhuma 
circunstância, ser usadas para 
subsidiarem pagamentos de 
compensações aos agricultores: as verbas 
públicas são melhor usadas no 
investimento em medidas de precaução 
para prevenir a ocorrência de incidentes 
na origem. Além disso, só será concedida 
uma compensação aos agricultores que 
tenham tomado as necessárias precauções 
contra as doenças dos animais e das 
plantas, para protegerem o ambiente e 
contra incidentes relacionados com as 
alterações climáticas. Todos os outros 
instrumentos de gestão de riscos serão 
abordados no âmbito da OCM única. 

Or. en

Alteração 180
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão cada 
vez mais expostos a riscos económicos e 
ambientais em consequência das alterações 
climáticas e da maior volatilidade dos 
preços. Neste contexto, a gestão eficaz dos 
riscos assume uma importância acrescida 
para os agricultores. Por conseguinte, devia 
ser criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se defrontam. 
Assim, esta medida deve contribuir para 
cobrir os prémios de seguro de colheitas, 
de animais e de plantas pagos pelos 
agricultores, bem como para criar fundos 
mutualistas e as compensações pagas por 
estes fundos aos agricultores pelas perdas 
sofridas na sequência de surtos de doenças 
dos animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um fundo 
mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus rendimentos. 
Para assegurar a igualdade de tratamento 
dos agricultores em toda a União, a 
não-distorção da concorrência e o respeito 
das obrigações internacionais da União, há 
que prever condições específicas para a 
concessão do apoio no âmbito destas 
medidas. A fim de assegurar a utilização 
eficaz e efetiva dos recursos orçamentais 
do FEADER, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição da 
duração mínima e máxima dos 
empréstimos comerciais atribuídos aos 
fundos mutualistas.

(37) Atualmente, os agricultores estão cada 
vez mais expostos a riscos económicos e 
ambientais em consequência das alterações 
climáticas e da maior volatilidade dos 
preços. Neste contexto, a gestão eficaz dos 
riscos assume uma importância acrescida 
para os agricultores. Por conseguinte, devia 
ser criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se defrontam. 
Assim, esta medida deve contribuir para 
cobrir os prémios de seguro de colheitas, 
de animais e de plantas pagos pelos 
agricultores, bem como para criar fundos 
mutualistas e as compensações pagas por 
estes fundos aos agricultores pelas perdas 
sofridas na sequência de surtos de doenças 
dos animais ou das plantas, de um 
fenómeno climático adverso ou de 
incidentes ambientais. Esta medida deve 
também abranger um instrumento de 
estabilização dos rendimentos, sob a forma 
de um fundo mutualista ou de um apoio 
financeiro à contratação de seguros 
através do fundo mutualista, destinados a 
apoiar os agricultores que se defrontam 
com uma redução significativa dos seus 
rendimentos. Para assegurar a igualdade de 
tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não-distorção da concorrência e o 
respeito das obrigações internacionais da 
União, há que prever condições específicas 
para a concessão do apoio no âmbito destas 
medidas. A fim de assegurar a utilização 
eficaz e efetiva dos recursos orçamentais 
do FEADER, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição da 
duração mínima e máxima dos 
empréstimos comerciais atribuídos aos 
fundos mutualistas.

Or. it
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Alteração 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão cada 
vez mais expostos a riscos económicos e 
ambientais em consequência das alterações 
climáticas e da maior volatilidade dos 
preços. Neste contexto, a gestão eficaz dos 
riscos assume uma importância acrescida 
para os agricultores. Por conseguinte, devia 
ser criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se defrontam. 
Assim, esta medida deve contribuir para 
cobrir os prémios de seguro de colheitas, 
de animais e de plantas pagos pelos 
agricultores, bem como para criar fundos 
mutualistas e as compensações pagas por 
estes fundos aos agricultores pelas perdas 
sofridas na sequência de surtos de doenças 
dos animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um fundo 
mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus rendimentos. 
Para assegurar a igualdade de tratamento 
dos agricultores em toda a União, a 
não-distorção da concorrência e o respeito 
das obrigações internacionais da União, há 
que prever condições específicas para a 
concessão do apoio no âmbito destas 
medidas. A fim de assegurar a utilização 
eficaz e efetiva dos recursos orçamentais 
do FEADER, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição da 
duração mínima e máxima dos 

(37) Atualmente, os agricultores estão cada 
vez mais expostos a riscos económicos e 
ambientais em consequência das alterações 
climáticas e da maior volatilidade dos 
preços. Neste contexto, a gestão eficaz dos 
riscos assume uma importância acrescida 
para os agricultores. Por conseguinte, devia 
ser criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se defrontam. 
Assim, esta medida deve contribuir para 
cobrir os prémios de seguro de colheitas, 
de animais e de plantas pagos pelos 
agricultores, bem como para criar fundos 
mutualistas e as compensações pagas por 
estes fundos aos agricultores pelas perdas 
sofridas na sequência de surtos de doenças 
dos animais ou das plantas, de um 
fenómeno climático adverso ou de 
incidentes ambientais. Esta medida deve 
também abranger um instrumento de 
estabilização dos rendimentos, sob a forma 
de um fundo mutualista, destinado a apoiar 
os agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus rendimentos. 
Para assegurar a igualdade de tratamento 
dos agricultores em toda a União, a 
não-distorção da concorrência e o respeito 
das obrigações internacionais da União, há 
que prever condições específicas para a 
concessão do apoio no âmbito destas 
medidas. A fim de assegurar a utilização 
eficaz e efetiva dos recursos orçamentais 
do FEADER, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição da 
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empréstimos comerciais atribuídos aos 
fundos mutualistas.

duração mínima e máxima dos 
empréstimos comerciais atribuídos aos 
fundos mutualistas.

Or. it

Alteração 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão cada 
vez mais expostos a riscos económicos e 
ambientais em consequência das alterações 
climáticas e da maior volatilidade dos 
preços. Neste contexto, a gestão eficaz dos 
riscos assume uma importância acrescida 
para os agricultores. Por conseguinte, devia 
ser criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se defrontam. 
Assim, esta medida deve contribuir para 
cobrir os prémios de seguro de colheitas, 
de animais e de plantas pagos pelos 
agricultores, bem como para criar fundos 
mutualistas e as compensações pagas por 
estes fundos aos agricultores pelas perdas 
sofridas na sequência de surtos de doenças 
dos animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um fundo 
mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus rendimentos. 
Para assegurar a igualdade de tratamento 
dos agricultores em toda a União, a não 
distorção da concorrência e o respeito das 
obrigações internacionais da União, há que 
prever condições específicas para a 
concessão do apoio no âmbito destas 
medidas. A fim de assegurar a utilização 
eficaz e efetiva dos recursos orçamentais 

(37) Atualmente, os agricultores estão cada 
vez mais expostos a riscos económicos e 
ambientais em consequência das alterações 
climáticas e da maior volatilidade dos 
preços. Neste contexto, a gestão eficaz dos 
riscos assume uma importância acrescida 
para os agricultores. Por conseguinte, devia 
ser criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se defrontam. 
Assim, esta medida deve contribuir para 
cobrir os prémios de seguro de colheitas,
de animais e de plantas pagos pelos 
agricultores ou grupos de agricultores, 
bem como para criar fundos mutualistas e 
as compensações pagas por estes fundos 
aos agricultores pelas perdas sofridas na 
sequência de surtos de doenças dos animais 
ou das plantas ou de incidentes ambientais 
ou acontecimentos climáticos adversos. 
Esta medida devia também abranger um 
instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de um fundo 
mutualista ou apólice de seguro, destinado 
a apoiar os agricultores que se defrontam 
com uma redução significativa dos seus 
rendimentos. Para assegurar a igualdade de 
tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não distorção da concorrência e o 
respeito das obrigações internacionais da 
União, há que prever condições específicas 
para a concessão do apoio no âmbito destas 
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do FEADER, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição da 
duração mínima e máxima dos 
empréstimos comerciais atribuídos aos 
fundos mutualistas.

medidas. A fim de assegurar a utilização 
eficaz e efetiva dos recursos orçamentais 
do FEADER, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição da 
duração mínima e máxima dos 
empréstimos comerciais atribuídos aos 
fundos mutualistas.

Or. en

Alteração 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) O principal problema que pode 
afetar os recursos naturais renováveis do 
setor rural na zona mediterrânica é o 
risco de incêndios florestais. Por 
conseguinte, considera-se que um 
desenvolvimento rural adequado nestas 
zonas deve abarcar medidas de vigilância 
e prevenção, incluindo a educação e 
sensibilização da população, tanto das 
zonas rurais quanto as que as visitam por 
vários motivos.

Or. es

Alteração 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A abordagem Leader para o 
desenvolvimento local tem comprovado, ao 

(38) A abordagem Leader para o 
desenvolvimento local tem comprovado, ao 
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longo de vários anos, a sua utilidade na 
promoção do desenvolvimento das zonas 
rurais, atendendo plenamente às 
necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno, graças à 
sua abordagem ascendente. Por 
conseguinte, é necessário manter Leader no 
futuro e a sua aplicação deverá continuar a 
ser obrigatória em todos os programas de 
desenvolvimento rural.

longo de vários anos, a sua utilidade na 
promoção do desenvolvimento das zonas 
rurais, atendendo plenamente às 
necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno, graças à 
sua abordagem ascendente. Por 
conseguinte, é necessário manter o Leader 
no futuro e a sua aplicação deverá 
continuar a ser obrigatória em todos os 
programas de desenvolvimento rural. O 
valor acrescentado da abordagem 
LEADER não se limita a projetos 
iniciados e resultados físicos, pois a 
abordagem ascendente de um grupo de 
ação local independente pode também 
gerar um significativo valor acrescentado, 
por exemplo em termos de «reforço da 
capacidade» e de «capacitação da 
comunidade local», que não é alcançado 
quando o processo deliberativo é 
dominado pelas autoridades locais. 1

__________________
1 Tal como identificado no Relatório 
Especial n.º 5 de 2010 do Tribunal 
Europeu de Contas «Aplicação da 
abordagem Leader ao desenvolvimento 
rural».

Or. en

Alteração 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O apoio do FEADER ao 
desenvolvimento local a título de Leader 
deve abranger todos os aspetos relativos à 
preparação e à execução das estratégias de 
desenvolvimento local e ao funcionamento 
dos grupos de ação local, bem como a 
cooperação entre territórios e grupos que 

(40) O apoio do FEADER ao 
desenvolvimento local a título de Leader 
deve abranger todos os aspetos relativos à 
preparação e à execução das estratégias de 
desenvolvimento local e ao funcionamento 
dos grupos de ação local em que o 
processo deliberativo seja orientado pela 
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aplicam uma abordagem de 
desenvolvimento local ascendente e 
orientada pela comunidade local. A fim de 
permitir que os parceiros nas zonas rurais 
que ainda não aplicam a abordagem Leader 
experimentem e se preparem para a 
conceção e execução de uma estratégia de 
desenvolvimento local, deve também ser 
financiado um «kit de arranque Leader». A 
fim de assegurar a utilização eficaz e 
efetiva dos recursos orçamentais do 
FEADER, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição exata dos custos de 
animação elegíveis dos grupos de ação 
local.

comunidade e se processe em parceria 
com outros intervenientes relevantes, bem 
como a cooperação entre territórios e 
grupos que aplicam uma abordagem de 
desenvolvimento local ascendente e 
orientada pela comunidade local. A fim de 
permitir que os parceiros nas zonas rurais 
que ainda não aplicam a abordagem Leader 
experimentem e se preparem para a 
conceção e execução de uma estratégia de 
desenvolvimento local, deve também ser 
financiado um «kit de arranque Leader». A 
fim de assegurar a utilização eficiente e 
efetiva dos recursos orçamentais do 
FEADER e a execução da abordagem 
Leader, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado, no respeitante à 
definição exata dos custos de animação 
elegíveis dos grupos de ação local e para 
fins de adoção de regras visando garantir 
que os Estados-Membros implementam 
plenamente a abordagem orientada pela 
comunidade.

Or. en

Alteração 186
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os investimentos são comuns a muitas 
das medidas de desenvolvimento rural 
previstas no âmbito do presente 
regulamento e podem incidir em operações 
de natureza diversificada. Para assegurar a 
clareza na execução destas operações, há 
que prever determinadas regras comuns a 
todos os investimentos. Estas regras 
comuns devem definir os tipos de despesas 
que podem ser consideradas despesas de 
investimento e assegurar que o apoio é 

(41) Os investimentos são comuns a muitas 
das medidas de desenvolvimento rural 
previstas no âmbito do presente 
regulamento e podem incidir em operações 
de natureza diversificada. Para assegurar a 
clareza na execução destas operações, há 
que prever determinadas regras comuns a 
todos os investimentos. Estas regras 
comuns devem definir os tipos de despesas 
que podem ser consideradas despesas de 
investimento e assegurar que o apoio é 
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concedido apenas a investimentos que 
potenciem a criação de valor na 
agricultura. Para atender às especificidades 
associadas a determinados tipos de 
investimento, como a aquisição de 
equipamento em segunda mão e 
investimentos de simples substituição, 
assegurando ao mesmo tempo uma 
utilização eficaz dos fundos do FEADER, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante às 
condições em que determinados tipos de 
investimentos podem ser considerados 
despesas elegíveis. Para facilitar a 
realização dos projetos de investimento, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de efetuar adiantamentos. 
Para assegurar a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável das intervenções do 
FEADER, devem ser estabelecidas 
disposições que garantam a perenidade das 
operações relacionadas com investimentos 
e que o apoio do FEADER não seja 
utilizado para distorcer a concorrência.

concedido apenas a investimentos que 
potenciem a criação de valor na 
agricultura. Em matéria de irrigação, os 
novos investimentos, incluindo os 
relativos à modernização dos sistemas 
existentes visando uma utilização mais 
eficaz da água, são considerados despesas 
aceitáveis uma vez que impedem o 
esgotamento do recurso e a degradação 
dos meios aquáticos, garantindo o 
respeito pelo bom estado ecológico das 
massas de água. Para atender às 
especificidades associadas a determinados 
tipos de investimento, como a aquisição de 
equipamento em segunda mão e 
investimentos de simples substituição, 
assegurando ao mesmo tempo uma 
utilização eficaz dos fundos do FEADER, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante às 
condições em que determinados tipos de 
investimentos podem ser considerados 
despesas elegíveis. Para facilitar a 
realização dos projetos de investimento, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de efetuar adiantamentos. 
Para assegurar a eficácia, a equidade e o 
impacto sustentável das intervenções do 
FEADER, devem ser estabelecidas 
disposições que garantam a perenidade das 
operações relacionadas com investimentos 
e que o apoio do FEADER não seja 
utilizado para distorcer a concorrência.

Or. fr

Alteração 187
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A fim de assegurar que os recursos (44) A fim de assegurar que os recursos 
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financeiros destinados ao desenvolvimento 
rural são utilizados da melhor forma 
possível e que as medidas previstas nos 
programas de apoio ao desenvolvimento 
rural correspondam às prioridades da 
União para o desenvolvimento rural, mas 
também para garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios para a seleção dos projetos. A 
única exceção a esta regra deve ser 
reservada para medidas cujo apoio consiste 
em pagamentos pela prestação de serviços 
de natureza agroambiental ou no domínio 
do bem-estar dos animais. Na aplicação 
dos critérios de seleção, deve ser tido em 
conta o princípio da proporcionalidade no 
que respeita às pequenas subvenções.

financeiros destinados ao desenvolvimento 
rural são utilizados da melhor forma 
possível e que as medidas previstas nos 
programas de apoio ao desenvolvimento 
rural correspondam às prioridades da 
União para o desenvolvimento rural, mas 
também para garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios para a seleção dos projetos. A 
única exceção a esta regra deve ser 
reservada para medidas cujo apoio consiste 
em pagamentos pela prestação de serviços 
de natureza agroambiental ou no domínio 
do bem-estar dos animais. Na aplicação 
dos critérios de seleção, deve ser tido em 
conta o princípio da proporcionalidade no 
que respeita às pequenas subvenções e 
estimar a contribuição das iniciativas no 
fomento da igualdade de oportunidades 
para as mulheres nas zonas rurais.

Or. es

Alteração 188
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento e os 
investigadores que participam na execução 
das ações direcionadas para a inovação na 
agricultura. Esta rede deve ser financiada 
no âmbito da assistência técnica a nível da 
União.

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento, as ONG e os 
investigadores que participam na execução 
das ações direcionadas para a inovação na 
agricultura. Esta rede deve ser financiada 
no âmbito da assistência técnica a nível da 
União.

Or. en
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Alteração 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento e os 
investigadores que participam na execução 
das ações direcionadas para a inovação na 
agricultura. Esta rede deve ser financiada 
no âmbito da assistência técnica a nível da 
União.

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento, as ONG e os 
investigadores que participam na execução 
das ações direcionadas para a inovação na 
agricultura. Esta rede deve ser financiada 
no âmbito da assistência técnica a nível da 
União.

Or. en

Justificação

Para que estas Parcerias Europeias de Inovação resultem é fundamental que as 
Organizações Não Governamentais tenham iguais condições de acesso e intervenção na rede. 
Não há, portanto, qualquer razão para não as referir claramente no texto logo à partida.

Alteração 190
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Durante o período de programação 
2007-2013, esteve em funcionamento, no 
contexto da rede europeia de 
desenvolvimento rural, uma rede de peritos 
responsáveis pela avaliação. Para ter em 
conta as necessidades específicas da 
avaliação, deve ser criada uma rede 
europeia de avaliação do desenvolvimento 

(48) Durante o período de programação 
2007-2013, esteve em funcionamento, no 
contexto da rede europeia de 
desenvolvimento rural, uma rede de peritos 
responsáveis pela avaliação. Para ter em 
conta as necessidades específicas da 
avaliação, deve ser criada uma rede 
europeia de avaliação do desenvolvimento 
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rural no período de programação 2014-
2020, que reúna todos os participantes nas 
atividades de avaliação de forma a facilitar 
o intercâmbio de competências neste 
domínio. Esta rede deve ser financiada no 
âmbito da assistência técnica.

rural no período de programação 2014-
2020, que reúna todos os participantes nas 
atividades de avaliação de forma a facilitar 
o intercâmbio de competências neste 
domínio. A rede deve manter-se 
especialmente atenta aos avanços que se 
façam em matéria de acesso das mulheres 
à cotitularidade das explorações, aos 
programas de apoio ao 
empreendedorismo e a todas as medidas 
que se centrem em estimular a igualdade 
de oportunidades entre homens e 
mulheres nas zonas rurais. Esta rede deve 
ser financiada no âmbito da assistência 
técnica.

Or. es

Alteração 191
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) O reconhecimento por parte da 
União das sinergias entre as abordagens 
de desenvolvimento local e uma dimensão 
transnacional, em especial quando 
assentam num espírito de inovação, deve 
ser refletido pelo FEADER. Tal pode ser 
conseguido mediante a atribuição de 
prémios a um número limitado de projetos 
que ilustrem estas características. Os 
prémios, que completam outras fontes de 
financiamento disponibilizadas pela 
política de desenvolvimento rural, 
distinguem projetos de destaque 
particularmente adequados, tenham estes 
sido, ou não, financiados também através 
de um programa de desenvolvimento 
rural.

Suprimido

Or. en
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Alteração 192
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) O reconhecimento por parte da 
União das sinergias entre as abordagens 
de desenvolvimento local e uma dimensão 
transnacional, em especial quando 
assentam num espírito de inovação, deve 
ser refletido pelo FEADER. Tal pode ser 
conseguido mediante a atribuição de 
prémios a um número limitado de projetos 
que ilustrem estas características. Os 
prémios, que completam outras fontes de 
financiamento disponibilizadas pela 
política de desenvolvimento rural, 
distinguem projetos de destaque 
particularmente adequados, tenham estes 
sido, ou não, financiados também através 
de um programa de desenvolvimento 
rural.

Suprimido

Or. en

Alteração 193
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos, 
a produtividade e a redução das emissões 
no setor agrícola, com o apoio da PEI para 
a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A PEI deve ter como objetivo 
promover a concretização mais rápida e 

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos, 
a agricultura ecológica e a redução das 
emissões no setor agrícola, com o apoio da 
PEI para a produtividade e a 
sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
inovação e o progresso social. A PEI deve 
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alargada das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização e a eficácia dos instrumentos 
ligados à inovação e reforçando sinergias 
entre eles. Deve também colmatar as 
lacunas, estabelecendo uma melhor 
articulação entre a investigação e a prática 
agrícola.

ter como objetivo promover a 
concretização mais rápida, igual, acessível
e alargada das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização, proporcionando a mesma 
acessibilidade e uma melhor eficácia dos 
instrumentos ligados à inovação (incluindo 
a inovação agroecológica e social) e 
reforçando sinergias entre eles. Deve 
também colmatar as lacunas, estabelecendo 
uma melhor articulação entre a 
investigação e a prática agrícola para dar 
resposta à procura pelos cidadãos de 
alimentos seguros, saudáveis e nutritivos, 
bem como levar em consideração 
contextos mais vastos do desenvolvimento 
rural, como a habitação, infraestruturas e 
serviços no espaço rural. O seu enfoque 
deve ser colocado nas práticas 
agroecológicas e de baixo consumo, na 
investigação e inovação orientadas por 
agricultores e na inovação social no 
desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos, 
a produtividade e a redução das emissões 
no setor agrícola, com o apoio da PEI para 
a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A PEI deve ter como objetivo 
promover a concretização mais rápida e 
alargada das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização e a eficácia dos instrumentos 
ligados à inovação e reforçando sinergias 

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos, 
a produtividade, a sustentabilidade e a 
redução das emissões no setor agrícola, 
com o apoio da PEI para a produtividade e 
a sustentabilidade agrícolas. A PEI deve ter 
como objetivo promover a concretização 
mais rápida e alargada das soluções 
inovadoras. Deve criar valor acrescentado, 
melhorando a utilização e a eficácia dos 
instrumentos ligados à inovação e 



AM\903101PT.doc 135/177 PE489.640v01-00

PT

entre eles. Deve também colmatar as 
lacunas, estabelecendo uma melhor 
articulação entre a investigação e a prática 
agrícola.

reforçando sinergias entre eles. Deve 
também colmatar as lacunas, estabelecendo 
uma melhor articulação entre a 
investigação e a prática agrícola, e 
incentivar uma agricultura que utilize 
intensivamente o conhecimento.

Or. en

Alteração 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos, 
a produtividade e a redução das emissões 
no setor agrícola, com o apoio da PEI para 
a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A PEI deve ter como objetivo 
promover a concretização mais rápida e 
alargada das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização e a eficácia dos instrumentos 
ligados à inovação e reforçando sinergias 
entre eles. Deve também colmatar as 
lacunas, estabelecendo uma melhor 
articulação entre a investigação e a prática 
agrícola.

(51) Os programas de desenvolvimento 
rural devem prever ações inovadoras que 
promovam a utilização eficaz dos recursos, 
a produtividade e a redução das emissões 
no setor agrícola, com o apoio da PEI para 
a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas. A PEI deve ter como objetivo 
promover a concretização mais rápida e 
alargada das soluções inovadoras. Deve 
criar valor acrescentado, melhorando a 
utilização e a eficácia dos instrumentos 
ligados à inovação e reforçando sinergias 
entre eles. Deve também colmatar as 
lacunas, estabelecendo uma melhor 
articulação entre a investigação e a prática 
agrícola que facilite um diálogo.

Or. en

Alteração 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 52
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Texto da Comissão Alteração

(52) Convém que a execução de projetos 
inovadores no contexto da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
seja realizada por grupos operacionais que 
reúnam agricultores, investigadores, 
conselheiros, empresas e outros 
intervenientes interessados na inovação do 
setor agrícola. Para que todo o setor possa 
tirar proveito dos resultados destes 
projetos, há que os divulgar.

(52) Convém que a execução de projetos 
inovadores no contexto da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas 
seja realizada por grupos operacionais que 
reúnam agricultores, investigadores, 
conselheiros, ONG, empresas e outros 
intervenientes interessados na inovação do 
setor agrícola. Para que todo o setor possa 
tirar proveito dos resultados destes 
projetos, há que os divulgar.

Or. en

Justificação

Um dos elementos fulcrais do Regulamento relativo ao apoio ao desenvolvimento rural é a 
inovação. O Banco Mundial define um sistema de inovação como sendo uma rede de 
organizações, empresas e pessoas que se dedicam a introduzir novos produtos, novos 
processos e novas formas de organização na atividade económica, em conjunto com as 
instituições e políticas que afetam o seu comportamento e desempenho. É importante 
salientar as ONG porque elas são um dos intervenientes que poderiam ajudar os agricultores 
a reforçarem a sua posição de mercado no futuro.

Alteração 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Devem ser estabelecidas disposições 
para determinar o montante total do apoio 
da União ao desenvolvimento rural ao 
abrigo do presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, a sua repartição 
anual e o montante mínimo a concentrar 
nas regiões menos desenvolvidas, em 
conformidade com o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020 e o 
acordo interinstitucional sobre a disciplina 
orçamental e a melhoria do processo 

(53) Devem ser estabelecidas disposições 
para determinar o montante total do apoio 
da União ao desenvolvimento rural ao 
abrigo do presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, a sua repartição 
anual e o montante mínimo a concentrar 
nas regiões menos desenvolvidas e nas 
regiões em transição que, no período 
2007-2013, foram apoiadas no âmbito do 
objetivo «Convergência», mas cujo PIB 
per capita é superior a 75 % da média do 
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orçamental20 para o mesmo período. As 
dotações disponíveis devem ser indexadas 
forfetariamente para fins de programação.

PIB per capita da UE-27, em 
conformidade com o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020 e o 
acordo interinstitucional sobre a disciplina 
orçamental e a melhoria do processo 
orçamental20 para o mesmo período. As 
dotações disponíveis devem ser indexadas 
forfetariamente para fins de programação.

Or. de

Alteração 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) A repartição anual por 
Estado-Membro deve ser estabelecida 
através do ajustamento do nível da ajuda 
da União em prol do desenvolvimento 
rural permitindo o seu afastamento 
gradual da distribuição histórica. Neste 
contexto, os Estados-Membros cujo nível 
de ajuda recebido por hectare no âmbito 
do desenvolvimento rural é inferior a 
90 % da média devem reduzir em um 
terço o hiato entre o respetivo nível atual 
e este nível. Este ajustamento deve ser 
financiado de forma proporcional por 
todos os Estados-Membros cujo nível por 
hectare é superior à média da União. A 
fim de evitar reduções demasiado 
acentuadas das dotações correspondentes, 
a contribuição desses Estados-Membros 
não deve contudo ser superior a X % da 
respetiva dotação inicial.

Or. fr

Alteração 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) A fim de facilitar a gestão dos fundos 
do FEADER, deve ser fixada uma única 
taxa de contribuição do FEADER para a 
programação do desenvolvimento rural 
ligada às despesas públicas dos 
Estados-Membros. Para atender à 
importância ou à natureza particular de 
determinados tipos de operações, convém 
fixar taxas de contribuição específicas 
referentes a tais operações. A fim de 
atenuar as condicionantes específicas 
resultantes do nível de desenvolvimento, 
afastamento e insularidade, deve ser fixada 
uma taxa de contribuição do FEADER 
adequada para as regiões menos 
desenvolvidas, as regiões ultraperiféricas 
referidas no Tratado e as ilhas menores do 
mar Egeu.

(54) A fim de facilitar a gestão dos fundos 
do FEADER, deve ser fixada uma única 
taxa de contribuição do FEADER para a 
programação do desenvolvimento rural 
ligada às despesas públicas dos 
Estados-Membros. Para atender à 
importância ou à natureza particular de 
determinados tipos de operações, convém 
fixar taxas de contribuição específicas 
referentes a tais operações. A fim de 
atenuar as condicionantes específicas 
resultantes do nível de desenvolvimento, 
afastamento e insularidade, deve ser fixada 
uma taxa de contribuição do FEADER 
adequada para as regiões menos 
desenvolvidas, as regiões em transição 
que, no período 2007-2013, foram 
apoiadas no âmbito do objetivo 
«Convergência», mas cujo PIB per capita 
é superior a 75 % da média do PIB per 
capita da UE-27, as regiões 
ultraperiféricas referidas no Tratado e as 
ilhas menores do mar Egeu

Or. de

Alteração 200
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) A fim de facilitar a gestão dos fundos 
do FEADER, deve ser fixada uma única 
taxa de contribuição do FEADER para a 
programação do desenvolvimento rural 
ligada às despesas públicas dos 

(54) A fim de facilitar a gestão dos fundos 
do FEADER, deve ser fixada uma única 
taxa de contribuição do FEADER para a 
programação do desenvolvimento rural 
ligada às despesas públicas dos 
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Estados-Membros. Para atender à 
importância ou à natureza particular de 
determinados tipos de operações, convém 
fixar taxas de contribuição específicas 
referentes a tais operações. A fim de 
atenuar as condicionantes específicas 
resultantes do nível de desenvolvimento, 
afastamento e insularidade, deve ser fixada 
uma taxa de contribuição do FEADER 
adequada para as regiões menos 
desenvolvidas, as regiões ultraperiféricas 
referidas no Tratado e as ilhas menores do 
mar Egeu.

Estados-Membros. Para atender à 
importância ou à natureza particular de 
determinados tipos de operações, convém 
fixar taxas de contribuição específicas 
referentes a tais operações. Por 
conseguinte, deve estabelecer-se uma taxa 
de cofinanciamento de 60% para as 
atividades previstas nos artigos 29.º, 30.º, 
31.º e 34.º, e devem também estar 
disponíveis taxas de cofinanciamento 
mais elevadas para ações de cooperação. 
A fim de atenuar as condicionantes 
específicas resultantes do nível de 
desenvolvimento, afastamento e 
insularidade, deve ser fixada uma taxa de 
contribuição do FEADER adequada para as 
regiões menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas referidas no Tratado e as 
ilhas menores do mar Egeu.

Or. en

Alteração 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) A fim de facilitar a gestão dos fundos 
do FEADER, deve ser fixada uma única 
taxa de contribuição do FEADER para a 
programação do desenvolvimento rural 
ligada às despesas públicas dos Estados-
Membros. Para atender à importância ou à 
natureza particular de determinados tipos 
de operações, convém fixar taxas de 
contribuição específicas referentes a tais 
operações. A fim de atenuar as 
condicionantes específicas resultantes do 
nível de desenvolvimento, afastamento e 
insularidade, deve ser fixada uma taxa de 
contribuição do FEADER adequada para as 
regiões menos desenvolvidas, as regiões 
ultraperiféricas referidas no Tratado e as 

(54) A fim de facilitar a gestão dos fundos 
do FEADER, deve ser fixada uma única 
taxa de contribuição do FEADER para a 
programação do desenvolvimento rural 
ligada às despesas públicas dos Estados-
Membros. Para atender à importância ou à 
natureza particular de determinados tipos 
de operações, convém fixar taxas de 
contribuição específicas referentes a tais 
operações. A fim de atenuar as 
condicionantes específicas resultantes do 
nível de desenvolvimento, afastamento e 
insularidade, deve ser fixada uma taxa de 
contribuição do FEADER adequada para as 
regiões menos desenvolvidas, as regiões 
em transição, as regiões ultraperiféricas 
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ilhas menores do mar Egeu. referidas no Tratado e as ilhas menores do 
mar Egeu.

Or. es

Alteração 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Visando contribuir para a 
prossecução de objetivos específicos 
definidos no quadro de uma prioridade 
poderão ser usados instrumentos 
financeiros baseados num avaliação ex 
ante que tenha identificado fracassos de 
mercado ou situações não ótimas de 
investimento, assim como investimentos 
necessários. Estes instrumentos podem ser 
criados nos termos previstos no título IV, 
artigos 32.º-40.º do Regulamento (UE) 
n.º... QCA/2012.

Or. en

Alteração 203
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Os Estados-Membros devem adotar 
todas as medidas necessárias e estabelecer 
disposições adequadas para garantir que as 
medidas de desenvolvimento rural sejam 
verificáveis e controláveis. Para o efeito, a 
autoridade de gestão e o organismo 
pagador devem providenciar uma avaliação 
ex ante e proceder à avaliação das medidas 

(56) Os Estados-Membros devem adotar 
todas as medidas necessárias e estabelecer 
disposições adequadas para garantir que as 
medidas de desenvolvimento rural sejam 
verificáveis e controláveis. Para o efeito, a 
autoridade de gestão e o organismo 
pagador devem providenciar uma avaliação 
ex ante e proceder à avaliação das medidas 
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ao longo da execução do programa. As 
medidas que não respeitem esta condição 
devem ser revistas.

ao longo da execução do programa, tendo 
em conta o princípio da 
proporcionalidade no que respeita às 
pequenas subvenções. As medidas que não 
respeitem esta condição devem ser revistas.

Or. pt

Alteração 204
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Cada programa de desenvolvimento 
rural deve ser objeto de monitorização, a 
fim de verificar regularmente a sua 
execução e os progressos alcançados na 
concretização dos seus objetivos. 
Demonstrar e melhorar a eficácia e o 
impacto das ações ao abrigo do FEADER 
dependem igualmente de uma avaliação 
adequada durante a preparação e a 
execução de um programa e a sua 
conclusão. Por conseguinte, convém criar 
um sistema de monitorização e avaliação 
comum à Comissão e aos 
Estados-Membros para demonstrar os 
progressos alcançados e avaliar o impacto 
e a eficácia da execução da política de 
desenvolvimento rural.

(59) Cada programa de desenvolvimento 
rural deve ser objeto de monitorização, a 
fim de verificar regularmente a sua 
execução e os progressos alcançados na 
concretização dos seus objetivos. 
Demonstrar e melhorar a eficácia e o 
impacto das ações ao abrigo do FEADER 
dependem igualmente de uma avaliação 
adequada durante a preparação e a 
execução de um programa e a sua 
conclusão. Por conseguinte, convém criar 
um sistema de monitorização e avaliação 
comum à Comissão, ao Parlamento 
Europeu e aos Estados-Membros para 
demonstrar os progressos alcançados e 
avaliar o impacto e a eficácia da execução 
da política de desenvolvimento rural.

Or. de

Alteração 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Considerando 65
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Texto da Comissão Alteração

(65) Além disso, a fim de assegurar a 
coerência com as medidas de 
desenvolvimento rural elegíveis para apoio 
da União e simplificar os procedimentos, 
devem ser autorizados, no âmbito da 
programação e de acordo com um ato de 
notificação previsto no presente 
regulamento, os pagamentos efetuados 
pelos Estados-Membros e destinados a 
proporcionar um financiamento nacional 
adicional para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e sejam abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado. Para assegurar uma monitorização 
adequada, a Comissão, aquando da 
avaliação destes pagamentos, deve aplicar, 
por analogia, os critérios definidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. Para 
que não seja implementado um 
financiamento nacional adicional não 
autorizado pela Comissão, o 
Estado-Membro em causa não deve 
executar o financiamento adicional 
proposto para o desenvolvimento rural 
enquanto este não tiver sido aprovado. Os 
pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros e destinados a 
proporcionar um financiamento nacional 
adicional para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e não sejam abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado devem ser notificados à Comissão 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3, do 
Tratado, a menos que sejam abrangidos 
por um regulamento adotado a título do 
Regulamento (CE) n.º 994/98 do 
Conselho, e não podem ser realizados 
antes de tal procedimento ser concluído
com a aprovação definitiva pela 
Comissão.

(65) Além disso, a fim de assegurar a 
coerência com as medidas de 
desenvolvimento rural elegíveis para apoio 
da União e simplificar os procedimentos, 
devem ser autorizados, no âmbito da 
programação e de acordo com um ato de 
notificação previsto no presente 
regulamento, os pagamentos efetuados 
pelos Estados-Membros para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e não sejam abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado. Para assegurar uma monitorização 
adequada, a Comissão, aquando da 
avaliação destes pagamentos, deve aplicar, 
por analogia, os critérios definidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado.

Or. es
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Justificação

Harmoniza-se com a nossa alteração ao artigo 66.º.

Alteração 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Além disso, a fim de assegurar a 
coerência com as medidas de 
desenvolvimento rural elegíveis para apoio 
da União e simplificar os procedimentos, 
devem ser autorizados, no âmbito da 
programação e de acordo com um ato de 
notificação previsto no presente 
regulamento, os pagamentos efetuados 
pelos Estados-Membros e destinados a 
proporcionar um financiamento nacional 
adicional para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e sejam abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado. Para assegurar uma monitorização 
adequada, a Comissão, aquando da 
avaliação destes pagamentos, deve aplicar, 
por analogia, os critérios definidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. Para 
que não seja implementado um 
financiamento nacional adicional não 
autorizado pela Comissão, o 
Estado-Membro em causa não deve 
executar o financiamento adicional 
proposto para o desenvolvimento rural 
enquanto este não tiver sido aprovado. Os 
pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros e destinados a 
proporcionar um financiamento nacional 
adicional para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e não sejam abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do artigo 42.º do 

(65) Além disso, a fim de assegurar a 
coerência com as medidas de 
desenvolvimento rural elegíveis para apoio 
da União e simplificar os procedimentos, 
devem ser autorizados, no âmbito da 
programação e de acordo com um ato de 
notificação previsto no presente 
regulamento, os pagamentos efetuados 
pelos Estados-Membros para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e não sejam abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado. Para assegurar uma monitorização 
adequada, a Comissão, aquando da 
avaliação destes pagamentos, deve aplicar, 
por analogia, os critérios definidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado.
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Tratado devem ser notificados à Comissão 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3, do 
Tratado, a menos que sejam abrangidos 
por um regulamento adotado a título do 
Regulamento (CE) n.º 994/98 do 
Conselho, e não podem ser realizados 
antes de tal procedimento ser concluído 
com a aprovação definitiva pela 
Comissão.

Or. es

Justificação

Esta alteração é coerente com a modificação da proposta do Título VII sobre auxílios estatais.

Alteração 207
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Além disso, a fim de assegurar a 
coerência com as medidas de 
desenvolvimento rural elegíveis para apoio 
da União e simplificar os procedimentos, 
devem ser autorizados, no âmbito da 
programação e de acordo com um ato de 
notificação previsto no presente 
regulamento, os pagamentos efetuados 
pelos Estados-Membros e destinados a 
proporcionar um financiamento nacional 
adicional para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e sejam abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado. Para assegurar uma monitorização 
adequada, a Comissão, aquando da 
avaliação destes pagamentos, deve aplicar, 
por analogia, os critérios definidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado. Para 
que não seja implementado um 
financiamento nacional adicional não 
autorizado pela Comissão, o Estado-

(65) Além disso, a fim de assegurar a 
coerência com as medidas de 
desenvolvimento rural elegíveis para apoio 
da União e simplificar os procedimentos, 
devem ser autorizados, no âmbito da 
programação e de acordo com um ato de 
notificação previsto no presente 
regulamento, os pagamentos efetuados 
pelos Estados-Membros para operações de 
desenvolvimento rural que beneficiem de 
apoio da União e não sejam abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do artigo 42.º do 
Tratado. Para assegurar uma monitorização 
adequada, a Comissão, aquando da 
avaliação destes pagamentos, deve aplicar, 
por analogia, os critérios definidos para a 
aplicação do artigo 107.º do Tratado.
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Membro em causa não deve executar o 
financiamento adicional proposto para o 
desenvolvimento rural enquanto este não 
tiver sido aprovado. Os pagamentos 
efetuados pelos Estados-Membros e 
destinados a proporcionar um 
financiamento nacional adicional para 
operações de desenvolvimento rural que 
beneficiem de apoio da União e não sejam 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
artigo 42.º do Tratado devem ser 
notificados à Comissão nos termos do 
artigo 108.º, n.º 3, do Tratado, a menos 
que sejam abrangidos por um 
regulamento adotado a título do 
Regulamento (CE) n.º 994/98 do 
Conselho, e não podem ser realizados 
antes de tal procedimento ser concluído 
com a aprovação definitiva pela 
Comissão.

Or. es

Alteração 208
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Com o intuito de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas à
Comissão competências de execução no 
respeitante: à apresentação de programas 
de desenvolvimento rural, à aprovação dos 
programas e respetivas alterações, aos 
procedimentos e calendários para a 
aprovação dos programas, aos 
procedimentos e calendários para a 
aprovação das alterações a introduzir nos 
programas, incluindo a sua entrada em 
vigor e a periodicidade de apresentação, às 
condições específicas para a execução de 
medidas de desenvolvimento rural, à 

(68) Com o intuito de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 90.º, no respeitante: à 
apresentação de programas de 
desenvolvimento rural, à aprovação dos 
programas e respetivas alterações, aos 
procedimentos e calendários para a 
aprovação dos programas, aos 
procedimentos e calendários para a 
aprovação das alterações a introduzir nos 
programas, incluindo a sua entrada em 
vigor e a periodicidade de apresentação, às 
condições específicas para a execução de 
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estrutura e ao funcionamento de redes 
criadas pelo presente regulamento, à 
adoção do sistema de monitorização e 
avaliação e às regras de funcionamento do 
sistema de informação. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão22.

medidas de desenvolvimento rural, à 
estrutura e ao funcionamento de redes 
criadas pelo presente regulamento, à 
adoção do sistema de monitorização e 
avaliação e às regras de funcionamento do 
sistema de informação.

Or. de

Justificação

As decisões referidas não são de ordem puramente técnica.

Alteração 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Sistema de monitorização e 
avaliação»: uma abordagem geral 
desenvolvida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros que define um número 
limitado de indicadores comuns 
relacionados com a situação inicial e a 
execução financeira, as realizações, os 
resultados e os impactos dos programas;

(f) «Sistema de monitorização e 
avaliação»: uma abordagem geral 
desenvolvida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros que define um número 
limitado de indicadores comuns 
relacionados com a situação inicial e a 
execução financeira, as realizações e os 
resultados dos programas. Não deve ficar 
restrito a uma abordagem exclusivamente 
quantitativa do programa, podendo, caso 
seja necessário, ser adotada uma 
abordagem qualitativa das suas 
realizações através dos recursos 
adequados;

Or. fr
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Alteração 210
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Sistema de monitorização e 
avaliação»: uma abordagem geral 
desenvolvida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros que define um número 
limitado de indicadores comuns 
relacionados com a situação inicial e a 
execução financeira, as realizações, os 
resultados e os impactos dos programas;

(f) «Sistema de monitorização e 
avaliação»: uma abordagem geral 
desenvolvida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros que define um número 
limitado de indicadores comuns 
relacionados com a situação inicial e a 
execução financeira, as realizações e os 
resultados dos programas. Não deve ficar 
restrito a uma abordagem exclusivamente 
quantitativa do programa, podendo, caso 
seja necessário, ser adotada uma 
abordagem qualitativa das suas 
realizações através dos recursos 
adequados.

Or. fr

Alteração 211
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) «Regiões menos desenvolvidas»: 
regiões cujo produto interno bruto (PIB) 
per capita é inferior a 75 % do PIB médio 
da UE-27;

(j) «Regiões menos desenvolvidas»: 
regiões que se encontram no objetivo 
«Convergência» no QFP 2014-2020, e 
que se caracterizam por ter um produto 
interno bruto (PIB) per capita inferior a 75 
% do PIB médio da UE-27;

Or. pt
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Alteração 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) «Regiões em transição»: regiões 
cujo produto interno bruto (PIB) per 
capita se situa entre 75 % e 90 % da 
média do PIB da UE-27;

Or. es

Justificação

É necessário ter em conta as regiões em transição, em linha com a alteração ao artigo 65.º 
relativo à contribuição do fundo.

Alteração 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) «Regiões em transição»: regiões 
cujo produto interno bruto (PIB) per 
capita se situa entre 75 % e 90 % da 
média do PIB da UE-27;

Or. es

Justificação

É necessário ter em conta as regiões em transição, em linha com a alteração ao artigo 65.º 
relativo à contribuição do fundo.

Alteração 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) «Regiões em transição»: regiões 
cujo produto interno bruto (PIB) per 
capita está compreendido entre 75 % e 
90 % do PIB médio da UE-27;

Or. fr

Alteração 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) «Agricultura de elevado valor 
natural» (AEVN): sistemas de produção 
agrícola que incluam atividades agrícolas 
e terras de cultivo que, devido às suas 
características, sejam suscetíveis de 
suportar elevados níveis de biodiversidade 
ou espécies e habitats importantes em 
termos de conservação. Estes sistemas 
caracterizam-se por uma agricultura de 
baixa intensidade e por altas proporções 
de vegetação natural ou seminatural. 
Podem também ser caracterizados por 
uma alta diversidade de coberto vegetal.

Or. en

Alteração 216
George Lyon, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-A) «Agricultura de elevado valor 
natural»: sistemas de produção agrícola 
que incluam atividades agrícolas e terras 
de cultivo que, devido às suas 
características, sejam suscetíveis de 
suportar elevados níveis de biodiversidade 
ou espécies e habitats importantes em 
termos de conservação. Estes sistemas 
caracterizam-se por uma agricultura de 
baixa intensidade e por altas proporções 
de vegetação natural ou seminatural. 
Podem também ser caracterizados por 
uma alta diversidade de coberto vegetal.

Or. en

Justificação

A AEVN representa um sistema de agrícola sustentável que necessita de ver o seu valor 
reconhecido. As políticas de desenvolvimento rural e biodiversidade partilham o objetivo que 
é a manutenção dos sistemas de AEVN. Para serem eficientemente integradas e apoiadas 
como tema transversal do desenvolvimento rural é necessário inserir a definição de AEVN 
nas definições constantes do Regulamento relativo ao desenvolvimento rural.

Alteração 217
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) «Agricultura de elevado valor 
natural»: sistemas de produção agrícola 
que incluam atividades agrícolas e terras 
de cultivo que, devido às suas 
características, sejam suscetíveis de 
suportar elevados níveis de biodiversidade 
ou espécies e habitats importantes em 
termos de conservação. Estes sistemas 
caracterizam-se por uma agricultura de 
baixa intensidade e por altas proporções 
de vegetação natural ou seminatural. 
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Podem também ser caracterizados por 
uma alta diversidade de coberto vegetal.

Or. en

Justificação

A AEVN representa um sistema de agrícola sustentável que necessita de ver o seu valor 
reconhecido. Deve criar-se um subprograma temático para garantir um apoio e proteção 
coerentes a estes sistemas.

Alteração 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «Custo de transação»: custo associado a 
um compromisso, mas não diretamente 
imputável à sua execução;

(l) «Custo de transação»: custo associado a 
um compromisso, que é indiretamente 
gerado pela sua execução;

Or. ro

Alteração 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «Custo de transação»: custo associado a 
um compromisso, mas não diretamente 
imputável à sua execução;

(l) «Custo de transação»: custo associado a 
um compromisso, mas não diretamente 
imputável à sua execução. O seu cálculo 
pode ser efetuado com base no 
custo-padrão;

Or. fr
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Alteração 220
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea l-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) «Agricultura» é o uso controlado de 
animais, plantas, fungos e outras formas 
de vida dirigido essencialmente para 
produção de alimentos e ainda de fibras, 
biocombustíveis e outros produtos 
utilizados para sustentar a vida, incluindo 
assim a floresta e a pecuária.

Or. pt

Alteração 221
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea l-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(l-B) «Sistema de produção» conjunto de 
terras e de meios de produção sujeitos a 
uma gestão comum.

Or. pt

Alteração 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Superfície agrícola utilizada» (a 
seguir designada «SAU»): a superfície 
agrícola utilizada, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 1200/2009 da 

(m) «Superfície agrícola»: conjunto da 
superfície das terras aráveis, pastagens 
permanentes ou culturas permanentes, 
incluindo a superfície abrangida pelo 
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Comissão, de 30 de novembro de 200928; sistema agroflorestal;

Or. fr

Alteração 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-A) «Terras aráveis»: terras cultivadas 
para produção vegetal ou superfícies 
disponíveis para produção vegetal mas em 
pousio, incluindo as superfícies retiradas 
da produção em conformidade com os 
artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 
(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], independentemente de estarem ou 
não ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;

Or. fr

Alteração 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-B) «Culturas permanentes»: culturas 
não rotativas, com exclusão dos prados 
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

Or. fr
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Alteração 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-C) «Pastagens permanentes»: terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas (semeadas ou naturais, 
herbáceas, arbustivas e/ou arbóreas) 
adequadas para pastagem e que não 
tenham sido incluídas no sistema de 
rotação da exploração por um período 
igual ou superior a cinco anos;

Or. fr

Alteração 226
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-C) «Pastagens permanentes»: terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas (semeadas ou naturais) que 
não tenham sido incluídas no sistema de 
rotação da exploração por um período 
igual ou superior a cinco anos;

Or. fr

Alteração 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-D (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(m-D) «Erva ou outras forrageiras 
herbáceas»: todas as plantas herbáceas 
tradicionalmente presentes nas pastagens 
naturais (herbáceas, arbustivas e/ou 
arbóreas) ou normalmente incluídas nas 
misturas de sementes para pastagens ou 
prados no Estado-Membro em causa 
(sejam ou não utilizados para apascentar 
animais);

Or. fr

Alteração 228
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-D) «Erva ou outras forrageiras 
herbáceas»: todas as plantas herbáceas 
tradicionalmente presentes nas pastagens 
naturais ou normalmente incluídas nas 
misturas de sementes para pastagens ou 
prados no Estado-Membro em causa 
(sejam ou não utilizados para apascentar 
animais);

Or. fr

Alteração 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-E) «Agrossilvicultura»: sistema de 
produção que combina árvores e plantas 
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cultivadas ou pastagens no interior ou nas 
orlas das mesmas parcelas.

Or. fr

Alteração 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) «Fenómeno climático adverso»: 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a catástrofes naturais, como a 
geada, as tempestades e o granizo, o gelo, 
chuvas fortes ou graves secas;

o) «Fenómeno climático adverso»: 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas, entre outras, a catástrofes 
naturais, como a geada, as tempestades e o 
granizo, o gelo, chuvas fortes ou graves 
secas;

Or. es

Justificação

Podem ocorrer outros fenómenos diferentes além dos mencionados.

Alteração 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 2– n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) «Fenómeno climático adverso»: 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a catástrofes naturais, como a 
geada, as tempestades e o granizo, o gelo, 
chuvas fortes ou graves secas;

(o) «Fenómeno climático adverso»: 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a catástrofes naturais, como a 
geada, as tempestades, os ventos 
ciclónicos, o granizo, o gelo, chuvas fortes 
ou graves secas;

Or. it
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Alteração 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

(r) «Catástrofe natural»: um acontecimento 
natural, biótico ou abiótico, que perturba 
gravemente os sistemas de produção 
agrícola e as estruturas florestais, 
provocando, a prazo, prejuízos económicos 
importantes para os setores agrícola e
florestal;

(r) «Catástrofe natural»: um acontecimento 
natural, biótico ou abiótico, que perturba 
gravemente os sistemas de produção 
agrícola e as estruturas florestais, 
provocando, a prazo, prejuízos económicos 
importantes para os setores agrícola ou
florestal;

Or. ro

Alteração 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos na venda direta, nos 
mercados locais e na agricultura 
suportada pela comunidade, empenhados 
na cooperação, o desenvolvimento 
económico local e relações geográficas e 
sociais estreitas entre produtores e 
consumidores;

Or. en

Justificação

Para se promover uma abordagem holística do desenvolvimento da cadeia de abastecimento 
curta, e dar resposta direta às necessidades das comunidades rurais, a definição de cadeias 
de abastecimento curtas deve fazer uma referência específica aos canais de comercialização 
como a venda direta, os mercados locais e a agricultura suportada pela comunidade, como 
forma de agricultores e produtores comercializarem produtos alimentares de elevada 
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qualidade.

Alteração 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos na venda direta, nos 
mercados locais e na agricultura 
suportada pela comunidade, empenhados 
na cooperação, o desenvolvimento 
económico local e relações geográficas e 
sociais estreitas entre produtores e 
consumidores;

Or. en

Alteração 235
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos na venda direta, nos 
mercados locais e na agricultura 
suportada pela comunidade, empenhados 
na cooperação, o desenvolvimento 
económico local e relações geográficas e 
sociais estreitas entre produtores e 
consumidores;

Or. en



AM\903101PT.doc 159/177 PE489.640v01-00

PT

Alteração 236
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de agricultores e outros 
operadores económicos empenhados na 
cooperação, o desenvolvimento económico 
local e relações geográficas e sociais 
estreitas entre produtores e consumidores;

Or. en

Alteração 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 - alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos com contacto direto com o 
consumidor ou empenhados na 
cooperação, o desenvolvimento económico 
local e relações geográficas e sociais 
estreitas entre produtores e consumidores;

Or. it

Alteração 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi
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Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 - alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos com contacto direto com o 
consumidor ou empenhados na 
cooperação, o desenvolvimento económico 
local e relações geográficas e sociais 
estreitas entre produtores e consumidores;

Or. it

Alteração 239
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local usando 
uma estratégia de desenvolvimento local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

Or. en

Alteração 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

(t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma (t) «Cadeia de abastecimento curta»: uma 
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cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores e consumidores;

cadeia de abastecimento que envolve um 
número limitado de operadores 
económicos empenhados na cooperação, o 
desenvolvimento económico local e 
relações geográficas e sociais estreitas 
entre produtores, transformadores e 
consumidores;

Or. fr

Alteração 241
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 
numa exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;

u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 35 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
qualificadas e se instale pela primeira vez 
numa exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;

Or. de

Alteração 242
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 
numa exploração agrícola na qualidade 
de responsável da exploração;

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha 40 anos ou menos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e seja o responsável de uma 
exploração;
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Or. en

Alteração 243
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 
numa exploração agrícola na qualidade 
de responsável da exploração;

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e seja o responsável de uma 
exploração;

Or. en

Alteração 244
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 
numa exploração agrícola na qualidade 
de responsável da exploração;

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e seja o responsável de uma 
exploração;

Or. en

Alteração 245
Béla Glattfelder
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 
numa exploração agrícola na qualidade 
de responsável da exploração;

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido e possua aptidões e 
competências profissionais adequadas;

Or. en

Alteração 246
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez
numa exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e/ou uma forte vocação 
empresarial, e se instale numa exploração 
agrícola na qualidade de responsável da 
exploração;

Or. it

Alteração 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 - alínea u)
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Texto da Comissão Alteração

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que possua 
aptidões e competências profissionais 
adequadas e se instale pela primeira vez 
numa exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;

(u) «Jovem agricultor»: um agricultor que 
tenha menos de 40 anos no momento da 
apresentação do pedido, que se instale pela 
primeira vez numa exploração agrícola na 
qualidade de responsável da exploração 
e/ou que possua aptidões e competências 
profissionais adequadas;

Or. it

Alteração 248
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(u-A) «Agricultora»: uma pessoa singular 
do sexo feminino que exerça uma 
«atividade agrícola» na aceção do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012;

Or. en

Alteração 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(u-A) «Novo agricultor»: agricultor que 
possui os conhecimentos e as 
competências profissionais suficientes e 
que se instala pela primeira vez numa 
exploração agrícola na qualidade de 
responsável da exploração;

Or. fr
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Alteração 250
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-A) «Agricultor»: um agricultor ativo 
na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) e 
do artigo 9.º do Regulamento (UE) que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos ao abrigo do regime geral da PAC.

Or. fr

Alteração 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-A) «Agricultor»: um agricultor ativo 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), e 
do artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º [...] 
que estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum;

Or. en

Alteração 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(x-A) «Assalariado agrícola»: o agricultor 
por conta de outrem, podendo ser fixo, 
fixo descontínuo ou ocasional e cuja 
atividade é fundamental como base do 
trabalho agrícola e da cadeia de valor e 
cujas condições no que respeita à 
estabilidade, à segurança e ao 
profissionalismo constituem um objetivo 
de melhoria.

Or. es

Alteração 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-B) «Agricultora»: pessoa do género 
feminino que exerce uma «atividade 
agrícola» na aceção do presente 
regulamento.

Or. es

Justificação

A proposta de regulamento deve incluir medidas que visem as agricultoras.

Alteração 254
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-A) «Organizações de produtores»: as 
organizações contempladas no 
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Regulamento 2011/0281 que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
dos produtos agrícolas. 

Or. es

Alteração 255
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-B) «Associação de organizações de 
produtores»: as associações contempladas 
no Regulamento 2011/0281 que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas.

Or. es

Alteração 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 - alínea x-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-A) «Associações de organizações de 
produtores»: as associações de 
organizações de produtores definidas no 
artigo 107.º da proposta de Regulamento 
«OCM única».

Or. it

Alteração 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 - alínea x-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-B) «Prestadores de serviços agrícolas»: 
operadores agromecânicos que prestam 
serviços agrícolas profissionais e 
qualificados nas zonas rurais e que 
executam, por conta de outrem, trabalhos 
relacionados com grandes culturas, com a 
produção pecuária e com a gestão das 
florestas e das zonas verdes das 
autoridades locais, caso seja necessária a 
utilização de meios e maquinarias 
volumosos e tecnologicamente avançados.

Or. it

Alteração 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, 
Vincenzo Iovine

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 - alínea x-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-C) «Serviços agrícolas»: trabalhos 
rurais, tais como trabalhos relacionados 
com as grandes culturas, com a produção 
pecuária e com a gestão das florestas e 
das zonas verdes, levados a cabo por 
prestadores de serviços agrícolas para 
entidades públicas e privadas.

Or. it

Alteração 259
Alyn Smith
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-A) «Inovação»: iniciativas e atividades 
desenvolvidas por agricultores, grupos de 
agricultores, comunidades rurais, ONG, 
empresas rurais ou parcerias público-
privadas com ou sem participação de 
investigadores e académicos que facilitem 
o intercâmbio de boas práticas e saber-
fazer, assim como a aplicação da 
investigação e de técnicas que resultem na 
utilização económica de novos produtos, 
processos e novas formas de organização 
entre os intervenientes, contribuindo 
desse modo para melhorar as condições 
de vida, práticas sustentáveis e 
rendimentos;

Or. en

Alteração 260
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-B) «Desenvolvimento local orientado 
pela comunidade»: governação 
descentralizada ascendente e atuação no 
âmbito de parcerias a nível local e sub-
regional que incentivem os intervenientes 
rurais a planearem e executarem 
estratégias de desenvolvimento local 
baseadas em áreas multidisciplinares que 
promovam a capacitação da comunidade, 
o reforço das capacidades e a inovação;

Or. en
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Alteração 261
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-C) «Pequenas explorações agrícolas»: 
unidades de exploração agrícola em 
pequena escala que incluam agricultores 
a tempo parcial e que pratiquem uma 
agricultura de semissubsistência em 
menos de 5 ha, ou apresentem 25% do 
volume de negócios médio de uma 
exploração agrícola no Estado-Membro 
ou região em questão;

Or. en

Alteração 262
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-D) «Agricultura sem produtos 
químicos»: métodos alternativos de gestão 
de pragas baseados em técnicas de 
agronomia, tais como as referidas no 
ponto 1 do anexo III da Diretiva 
2009/128/CE, ou métodos de controlo de 
pragas físicos, mecânicos ou biológicos;

Or. en

Alteração 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-A) «Métodos não químicos»: métodos 
alternativos aos pesticidas para proteção 
das plantas e gestão de pragas, baseados 
em técnicas de agronomia, tais como as 
referidas no ponto 1 do anexo III da 
Diretiva 2009/128/CE, ou métodos de 
controlo de pragas físicos, mecânicos ou 
biológicos;

Or. en

Alteração 264
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-E) «Sistema avançado de agricultura 
sustentável»: práticas agrícolas 
integradas que vão além das regras de 
condicionalidade já existentes 
(regulamentos,  ..xxx) e que progridem 
constantemente para se melhorar a gestão 
dos ciclos de nutrientes, a eficiência 
energética e a redução de resíduos, 
mantendo e aumentando a diversidade de 
culturas, animais e vida selvagem nas 
explorações agrícolas;

Or. en

Alteração 265
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-F) «Sistemas de agricultura não 
sustentável»: práticas agrícolas e de 
criação animal que violem repetidamente 
as regras de condicionalidade existentes 
(tal como previsto no anexo II do 
regulamento horizontal) dada a natureza 
fundamental do sistema agrícola 
utilizado;

Or. en

Justificação

As regras de condicionalidade pertinentes incluem: baixo nível de gestão do ciclo de 
nutrientes e poluição de águas subterrâneas (GEAC 1-3 e SMR 1a), sobrepopulação em 
relação aos hectares disponíveis (GEAC 3a) e elevada dependência de energia externa e 
consumo de nutrientes; biodiversidade (smr 2-3 e 3a) e segurança alimentar (SMR 4-6).

Alteração 266
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea x-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x-G) «Agricultura de elevado valor 
natural»: sistemas de produção agrícola 
que incluam atividades agrícolas e terras 
de cultivo que, devido às suas 
características, são suscetíveis de suportar 
elevados níveis de biodiversidade ou 
espécies e habitats importantes em termos 
de conservação. Estes sistemas 
caracterizam-se por uma agricultura de 
baixa intensidade e por altas proporções 
de vegetação natural ou seminatural. 
Podem também ser caracterizados por 
uma alta diversidade de coberto vegetal.
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Or. en

Alteração 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As definições constantes no artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º […] 
[Pagamentos diretos] aplicam-se 
igualmente para efeitos do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 268
Alyn Smith.
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que se refere à definição de jovem 
agricultor estabelecida no n.º 1, alínea u), a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante às condições em que 
uma pessoa coletiva pode ser considerada 
«jovem agricultor», incluindo a fixação de 
um período de tolerância para a aquisição 
de competências profissionais.

2. No que se refere à definição de jovem 
agricultor estabelecida no n.º 1, alínea u), e 
às pequenas explorações agrícolas 
previstas na alínea x-C), a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 90.º, no 
respeitante às condições em que uma 
pessoa coletiva pode ser considerada 
«jovem agricultor», ou um pequeno 
agricultor, incluindo a fixação de um 
período de tolerância para a aquisição de 
competências profissionais com tomada 
em consideração das especificidades de 
cada Estado-Membro.

Or. en



PE489.640v01-00 174/177 AM\903101PT.doc

PT

Alteração 269
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, mais resistente às 
alterações climáticas, inovador e 
economicamente sustentável.

Or. en

Alteração 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola e florestal
da União mais equilibrado sob o ponto de 
vista territorial e ambiental, menos 
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para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

prejudicial para o clima, mais resistente às 
alterações climáticas, mais competitivo, 
mais produtivo e mais inovador.

Or. de

Justificação

Os objetivos do FEADER devem ser coerentes com os objetivos de crescimento da estratégia 
«Europa 2020» e, em função disso, a competitividade das explorações agrícolas deve ser 
objeto de uma abordagem. A agricultura e a silvicultura estão diretamente interligadas, por 
conseguinte devem ser consideradas um negócio global.

Alteração 271
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um desenvolvimento 
socioeconómico das zonas rurais da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

Or. de

Alteração 272
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas, inovador e economicamente 
sustentável.

Or. en

Alteração 273
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União, 
incluindo as florestas, mais equilibrado 
sob o ponto de vista territorial e ambiental, 
menos prejudicial para o clima, mais 
resistente às alterações climáticas e mais 
inovador, que cumpra o papel 
fundamental de garantir a produção na 
União Europeia, a todo o tempo, da 
quantidade necessária de alimentos de 
qualidade aos povos da União.
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Or. pt

Alteração 274
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020 no quadro de uma 
estratégia europeia de desenvolvimento 
rural, através da promoção do 
desenvolvimento rural sustentável em toda 
a União, em complementaridade com 
outros instrumentos da política agrícola 
comum (a seguir designada «PAC») e de 
forma coordenada e complementar com a
política de coesão e a política comum das 
pescas. Contribui para um setor agrícola da 
União mais equilibrado sob o ponto de 
vista territorial e ambiental, menos 
prejudicial para o clima, mais resistente às 
alterações climáticas e mais inovador.

Or. fr


