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Alteração 111
Britta Reimers

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. de

Justificação

Numa Europa livre e orientada para a economia de mercado, torna-se desejável, tanto para a 
própria agricultura como para os consumidores, libertar a agricultura de subsídios e 
interferências do Estado. Infelizmente, a Comissão Europeia, com a sua proposta, perde a 
oportunidade de seguir essa via e de eliminar sistematicamente as subvenções. Pelo 
contrário, aumenta-se a burocracia das estruturas existentes, criando-se assim custos 
adicionais para requerentes e Estados-Membros.

Alteração 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité 
das Regiões sobre «A PAC no horizonte 
2020: Responder aos desafios do futuro em 
matéria de alimentação, recursos naturais e 
territoriais» define os desafios potenciais, 
os objetivos e as orientações da política 
agrícola comum (PAC) após 2013. Na 
sequência do debate sobre a referida 
comunicação, a PAC deve ser reformada 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2014. Essa reforma deve abranger todos os 
principais instrumentos da PAC, incluindo 
o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité 
das Regiões sobre «A PAC no horizonte 
2020: Responder aos desafios do futuro em 
matéria de alimentação, recursos naturais e 
territoriais» define os desafios potenciais, 
os objetivos e as orientações da política 
agrícola comum (PAC) após 2013. De 
acordo com o debate sobre essa 
comunicação, a PAC deve ser reformada 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2014. Essa reforma deve abranger todos os 
principais instrumentos da PAC, incluindo 
o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 
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Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto aos agricultores no âmbito 
da Política Agrícola Comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 378/2007 e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003. Atendendo ao alcance 
da reforma, é conveniente revogar o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e substituí-
lo por um novo texto. A reforma deve 
também, na medida do possível, 
racionalizar e simplificar as disposições.

Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto aos agricultores no âmbito 
da Política Agrícola Comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 378/2007 e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003. A reforma deve 
racionalizar e simplificar as disposições.

Or. en

Alteração 113
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité 
das Regiões sobre «A PAC no horizonte 
2020: Responder aos desafios do futuro em 
matéria de alimentação, recursos naturais e 
territoriais» define os desafios potenciais, 
os objetivos e as orientações da política 
agrícola comum (PAC) após 2013. Na 
sequência do debate sobre a referida 
comunicação, a PAC deve ser reformada 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2014. Essa reforma deve abranger todos os 
principais instrumentos da PAC, incluindo 
o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 
Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto aos agricultores no âmbito 
da Política Agrícola Comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores, que altera os Regulamentos 

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité 
das Regiões sobre «A PAC no horizonte 
2020: Responder aos desafios do futuro em 
matéria de alimentação, recursos naturais e 
territoriais» define os desafios potenciais, 
os objetivos e as orientações da política 
agrícola comum (PAC) após 2013. Na 
sequência do debate sobre a referida 
comunicação, a PAC deve ser reformada 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2014. Essa reforma deve abranger todos os 
principais instrumentos da PAC, incluindo 
o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 
Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto aos agricultores no âmbito 
da Política Agrícola Comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores, que altera os Regulamentos 



AM\905018PT.doc 5/179 PE491.238v01-00

PT

(CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 378/2007 e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 . Atendendo ao alcance 
da reforma, é conveniente revogar o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e substituí-
lo por um novo texto. A reforma deve 
também, na medida do possível,
racionalizar e simplificar as disposições.

(CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 378/2007 e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 . Atendendo ao alcance 
da reforma, é conveniente revogar o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e substituí-
lo por um novo texto. A reforma deve 
também racionalizar e simplificar as 
disposições.

Or. pt

Alteração 114
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Com efeito, é necessária uma PAC 
forte, dotada de um orçamento adequado 
com crescimento real relativamente ao 
período 2007-2013, para poder garantir, a 
todo o tempo, a produção na União 
Europeia da quantidade e a diversidade 
necessária de alimentos de qualidade, 
assim como contribuir para o emprego, a 
conservação e produção de bens 
ambientais, o combate às alterações 
climáticas e a gestão territorial. A PAC 
deve ainda basear-se em disposições 
simples para os agricultores, outros 
agentes envolvidos, e cidadãos em geral, 
de modo a assegurar a transparência da 
execução, a garantia do controle e a 
redução dos custos para os operadores e 
para as administrações.

Or. pt

Alteração 115
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Considerando que a Política 
Agrícola Comum colide com os princípios 
do mercado único e com o princípio da 
criação de condições de concorrência 
equitativas para toda a União Europeia e 
mercados globais, que esta não se 
coaduna com as regras da concorrência 
da UE e com as regras aplicáveis a todos 
os outros setores no domínio dos auxílios 
estatais. Por conseguinte, os encargos da 
PAC com pagamentos diretos e 
ferramentas de gestão do mercado devem 
sofrer uma redução substancial e deve 
pôr-se cobro às derrogações aos auxílios 
estatais e às regras de concorrência, 
permitindo que os agricultores europeus 
concorram livremente tanto na UE como 
nos mercados globais.

Or. en

Justificação

Os subsídios estatais não devem ser utilizados para favorecer explorações menos eficientes 
em detrimento das explorações mais eficientes.

Alteração 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Considerando que a Política 
Agrícola Comum colide com os princípios 
do mercado único e com o princípio da 
criação de condições de concorrência 
equitativas para toda a União Europeia e
que esta não se coaduna com as regras da 
concorrência da UE e com as regras 
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aplicáveis a todos os outros setores no 
domínio dos auxílios estatais. Por 
conseguinte, os encargos da PAC com 
pagamentos diretos e ferramentas de 
gestão do mercado devem sofrer uma 
redução substancial e deve pôr-se cobro 
às derrogações aos auxílios estatais e às 
regras de concorrência. A fim de respeitar 
os princípios do mercado único, os fundos 
públicos para a agricultura devem 
centrar-se exclusivamente na consecução 
dos objetivos da estratégia 2020, 
permitindo aos agricultores europeus 
concorrer livremente na UE e nos 
mercados globais.

Or. en

Alteração 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A aplicação do presente 
regulamento deve ser consistente com os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento do Quadro Estratégico 
da União para a Segurança Alimentar 
(COM(2010)127) especificamente no que 
toca a garantir que a implementação das 
medidas da PAC não prejudica a 
capacidade de produção alimentar e a 
segurança alimentar a longo prazo nos 
países em desenvolvimento e a capacidade 
dessas populações em se alimentarem, 
observando ao mesmo tempo a obrigação 
da Coerência das Políticas para o 
Desenvolvimento ao abrigo do artigo 208.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Or. en
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Alteração 118
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A aplicação do presente 
regulamento deve ser consistente com os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento do Quadro Estratégico 
da União para a Segurança Alimentar 
(COM(2010)127) especificamente no que 
toca a garantir que a implementação das 
medidas da PAC não prejudica a 
capacidade de produção alimentar e a 
segurança alimentar a longo prazo nos 
países em desenvolvimento e a capacidade 
dessas populações em se alimentarem, 
observando ao mesmo tempo a obrigação 
da Coerência das Políticas para o 
Desenvolvimento ao abrigo do artigo 208.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
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sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação 
e aprovação das decisões no quadro do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de autorização 
e as notificações aos produtores 
relacionadas com a autorização de terras e 
variedades para efeitos do pagamento 
específico para o algodão; à adoção de 
regras sobre o cálculo da redução do 
montante do pagamento específico para o 
algodão; e à adoção de regras relativas às 
exigências gerais de notificação. 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 Comissão.

sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
adoção de regras sobre o procedimento de 
autorização e as notificações aos 
produtores relacionadas com a autorização 
de terras e variedades para efeitos do 
pagamento específico para o algodão; à 
adoção de regras sobre o cálculo da 
redução do montante do pagamento 
específico para o algodão; e à adoção de 
regras relativas às exigências gerais de 
notificação. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com as 
disposições do 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 Comissão.

Or. en

Alteração 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. 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 Comissão.

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
as disposições do 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 Comissão.
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Or. en

Alteração 121
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
as disposições do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
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gerais de notificação. 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 Comissão.

estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual de um pagamento
voluntário para zonas com condicionantes 
naturais; à fixação do limite máximo anual
de um pagamento voluntário aos jovens 
agricultores; à fixação dos limites máximos 
anuais do apoio associado voluntário; à 
adoção de regras sobre o procedimento de 
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aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. 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 Comissão.

avaliação e aprovação das decisões no 
quadro do apoio associado voluntário; à 
adoção de regras sobre o procedimento de 
autorização e as notificações aos 
produtores relacionadas com a autorização 
de terras e variedades para efeitos de um
pagamento específico para o algodão, a 
termo certo; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. 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 Comissão.

Or. de

Alteração 123
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
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pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. 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 Comissão.

pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores e novos 
operadores; à fixação dos limites máximos 
anuais do apoio associado voluntário; à 
adoção de regras sobre o procedimento de 
avaliação e aprovação das decisões no 
quadro do apoio associado voluntário; à 
adoção de regras sobre o procedimento de 
autorização e as notificações aos 
produtores relacionadas com a autorização 
de terras e variedades para efeitos do 
pagamento específico para o algodão; à 
adoção de regras sobre o cálculo da 
redução do montante do pagamento 
específico para o algodão; e à adoção de 
regras relativas às exigências gerais de 
notificação. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com as 
disposições do 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 Comissão.

Or. en

Alteração 124
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os sistemas agrícolas sustentáveis 
avançados devem ser tratados como 
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precursores, o que significa que os 
sistemas agrícolas com práticas que vão 
além das regras de base relativas à 
condicionalidade previstas no 
Regulamento (UE) n.º  ...[RHZ] e que 
evoluem de forma contínua para 
melhorar a gestão dos nutrientes, ciclos 
da água e fluxos de energia, a fim de 
reduzir os danos ambientais e o 
desperdício de recursos não renováveis e 
manter um nível elevado de diversidade 
animal, natural e das culturas, devem 
constituir a linha diretriz e as metas para 
o futuro.

Or. en

Alteração 125
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Sistemas agrícolas insustentáveis: 
as práticas agrícolas e de criação animal 
que violam sistemática e gravemente as 
regras de condicionalidade nos domínios 
do ambiente, da saúde pública e animal, e 
da fitossanidade – devido à gestão 
insuficiente de nutrientes e consequente 
poluição da água, a densidades pecuárias 
demasiado elevadas para os hectares 
disponíveis, à elevada dependência em 
termos de energia externa, aos biocidas e 
antibióticos, às descargas de água e 
nutrientes – estes sistemas devem ser 
excluídos dos apoios da PAC.

Or. en

Justificação

Estes sistemas intrinsecamente insustentáveis que produzem custos externos adicionais para 



PE491.238v01-00 16/179 AM\905018PT.doc

PT

a sociedade e a PAC ou o orçamento da UE devem ser excluídos da ajuda comunitária. Ref: 
«Condicionalidade» de acordo com a aceção constante no Título VI e anexo II do 
Regulamento (UE) n.º ...[RHZ].

Alteração 126
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão deve adotar atos de 
execução imediatamente aplicáveis sempre 
que, em casos devidamente justificados, 
relativos a medidas excecionais de gestão 
destinadas a solucionar problemas urgentes 
e imprevistos que ocorram em um ou mais 
Estados-Membros, razões de urgência 
imperiosas o exijam.

(6) A Comissão deve adotar atos delegados 
imediatamente aplicáveis sempre que, em 
casos devidamente justificados, relativos a 
medidas excecionais de gestão destinadas a 
solucionar problemas urgentes e 
imprevistos que ocorram em um ou mais 
Estados-Membros, razões de urgência 
imperiosas o exijam.

Or. de

Alteração 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para atender a nova legislação sobre 
regimes de apoio que possa ser adotada 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de alterar a lista dos 
regimes de apoio abrangidos pelo presente 
regulamento.

Suprimido

Or. es
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Justificação

O âmbito de aplicação é um elemento essencial do presente regulamento. Por conseguinte, 
qualquer alteração deve ser efetuada segundo o processo legislativo ordinário.

Alteração 128
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para atender a nova legislação sobre 
regimes de apoio que possa ser adotada 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, deve ser delegado na
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de alterar a lista dos 
regimes de apoio abrangidos pelo presente 
regulamento.

Suprimido

Or. es

Justificação

O âmbito de aplicação é um aspeto essencial do regulamento e só deve ser alterado por meio 
de um ato de base.

Alteração 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para atender a nova legislação sobre 
regimes de apoio que possa ser adotada 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de alterar a lista dos 

Suprimido



PE491.238v01-00 18/179 AM\905018PT.doc

PT

regimes de apoio abrangidos pelo presente 
regulamento.

Or. es

Alteração 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; 
e fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de definir os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes. Este regulamento estabelece
o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir, tanto o 
mínimo de atividades a realizar nas 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo, 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção.

Or. es

Justificação

Esta alteração está de acordo com as alterações propostas para o artigo 4.º.

Alteração 131
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; 
e fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de definir os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes. Este regulamento estabelece
o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir, tanto o 
mínimo de atividades a realizar nas 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio e cultivo, 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção.

Or. es

Justificação

As questões fundamentais a regular devem sê-lo por meio de atos de base e não por meio de 
atos delegados da Comissão.

Alteração 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
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atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; 
e fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de definir os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes. Este regulamento estabelece
o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir, tanto o 
mínimo de atividades a realizar nas 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo, 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção.

Or. es

Alteração 133
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 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; 
e fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer o quadro 
no âmbito do qual os Estados-Membros 
devem definir o mínimo de atividades a 
realizar nas superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo, bem como os critérios 
a respeitar pelos agricultores para serem 
considerados como tendo respeitado a 
obrigação de manter a superfície agrícola, 
isto é, qualquer superfície de terras 
aráveis, pastagens permanentes ou 
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superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

culturas permanentes, num estado 
adequado para a produção.

Or. it

Alteração 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola, isto é, qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes, 
num estado adequado para a produção.

Or. en

Alteração 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola, isto é, qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes, 
num estado adequado para a produção.

Or. en

Alteração 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
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fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados e 
pastagens permanentes e culturas 
permanentes.

Or. en

Alteração 137
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Com vista a assegurar que os 
montantes destinados ao financiamento da 
PAC respeitem os limites máximos anuais 
referidos no artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
conveniente manter um ajustamento do 
nível de apoio direto em qualquer ano civil.
O ajustamento dos pagamentos diretos só 
deve ser aplicado aos pagamentos 
superiores a 5 000 EUR a conceder aos 
agricultores no ano civil correspondente.
Tendo em conta o nível dos pagamentos 
diretos aos agricultores na Bulgária e na 
Roménia, no contexto da aplicação do 
mecanismo de introdução progressiva a 
todos os pagamentos diretos concedidos 
nesses Estados-Membros, tal instrumento 
de disciplina financeira só deve aplicar-se 
nesses Estados-Membros a partir de 1 de 

(11) Com vista a assegurar que os 
montantes destinados ao financiamento da 
PAC respeitem os limites máximos anuais 
referidos no artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
conveniente manter um ajustamento do 
nível de apoio direto em qualquer ano civil. 
Tendo em conta o nível dos pagamentos 
diretos aos agricultores na Bulgária e na 
Roménia, no contexto da aplicação do 
mecanismo de introdução progressiva a 
todos os pagamentos diretos concedidos 
nesses Estados-Membros, tal instrumento 
de disciplina financeira só deve aplicar-se 
nesses Estados-Membros a partir de 1 de 
janeiro de 2016.
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janeiro de 2016.

Or. en

Alteração 138
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Com vista a assegurar que os 
montantes destinados ao financiamento da 
PAC respeitem os limites máximos anuais 
referidos no artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
conveniente manter um ajustamento do 
nível de apoio direto em qualquer ano civil. 
O ajustamento dos pagamentos diretos só 
deve ser aplicado aos pagamentos 
superiores a 5 000 EUR a conceder aos 
agricultores no ano civil correspondente.
Tendo em conta o nível dos pagamentos 
diretos aos agricultores na Bulgária e na 
Roménia, no contexto da aplicação do 
mecanismo de introdução progressiva a 
todos os pagamentos diretos concedidos 
nesses Estados-Membros, tal instrumento 
de disciplina financeira só deve aplicar-se 
nesses Estados-Membros a partir de 1 de 
janeiro de 2016.

(11) Com vista a assegurar que os 
montantes destinados ao financiamento da 
PAC respeitem os limites máximos anuais 
referidos no artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
conveniente manter um ajustamento do 
nível de apoio direto em qualquer ano civil. 
O ajustamento dos pagamentos diretos só 
deve ser aplicado aos pagamentos 
superiores a 5 000 EUR a conceder aos 
agricultores no ano civil correspondente.

Or. bg

Alteração 139
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência adquirida com a (13) A experiência adquirida com a 
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aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro,
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem abster-
se de conceder pagamentos diretos a tais 
pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos.

aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a pessoas 
singulares e coletivas cujo objetivo 
comercial não tinha por alvo, ou só o tinha 
marginalmente, uma atividade agrícola. 
Para assegurar o melhor direcionamento 
do apoio e refletir da melhor forma 
possível as realidades nacionais, é 
importante confiar a cada 
Estado-Membro a responsabilidade 
relativa à definição de «agricultor ativo». 
Nesse sentido, os Estados-Membros 
devem abster-se de conceder pagamentos 
diretos a entidades como empresas de 
transporte, aeroportos, empresas 
imobiliárias, sociedades de gestão de 
terrenos desportivos, operadores de
parques de campismo e empresas 
mineiras, a menos que essas entidades 
possam provar que obedecem aos critérios 
da definição de um agricultor ativo. No 
entanto, os Estados-Membros devem
decidir se tais entidades podem receber 
pagamentos diretos, e por essa razão as 
entidades acima mencionadas não podem 
ser excluídas simultaneamente dos 
pagamentos diretos no âmbito da UE. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos a fim de manter a 
diversidade da atividade agrícola.

Or. en

Alteração 140
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência adquirida com a (13) A experiência adquirida com a 
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aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem abster-
se de conceder pagamentos diretos a tais 
pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos.

aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem abster-
se de conceder pagamentos diretos a tais 
pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos, cuja importância 
como rendimento complementar, 
nomeadamente nas zonas com 
desvantagens naturais é essencial à 
sustentabilidade do rendimento familiar e 
do tecido económico-social dessas regiões.

Or. pt

Alteração 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem 

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos, e/ou cujas 
terras não foram utilizadas para 
atividades agrícolas. Para assegurar o 
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abster-se de conceder pagamentos diretos a
tais pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos.

melhor direcionamento do apoio, os 
Estados-Membros devem abster-se de 
conceder pagamentos diretos a tais pessoas 
singulares e coletivas e/ou relativamente a 
essas terras. Os pequenos agricultores a 
tempo parcial contribuem diretamente para 
a vitalidade das zonas rurais, motivo por 
que não devem ser excluídos do benefício 
dos pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 142
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem
abster-se de conceder pagamentos diretos 
a tais pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos.

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, deve ser concedida aos 
Estados-Membros a oportunidade de 
excluir a concessão de pagamentos diretos 
a tais pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos.

Or. en
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Alteração 143
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os pagamentos diretos devem ser 
reservados apenas a agricultores e novos 
operadores de explorações agrícolas de 
todas as dimensões e setores se 
produzirem de forma ativa alimentos e 
outros produtos agrícolas ou/e 
contribuírem para a gestão sustentável 
dos recursos naturais; os investidores de 
capital em terras e as empresas que não 
estejam ativamente envolvidos na 
produção agrícola ou na gestão de 
recursos naturais estão excluídos dos 
pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O Regulamento da Comissão (CE) 
n.º 1120/2009 permite que os 
Estados-Membros determinem critérios 
para decidir se uma área agrícola de uma 
dada exploração está a ser utilizada 
predominantemente para atividades 
agrícolas. A fim de continuar a melhorar 
o direcionamento dos pagamentos diretos, 
a base jurídica para os Estados-Membros 
e as regiões excluírem determinadas áreas 
não agrícolas dos pagamentos diretos 
deve ser reforçada e ampliada. Para além 
de critérios como intensidade, natureza, 
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duração e calendário das atividades não 
agrícolas, os Estados-Membros e as 
regiões também devem ser capazes de 
excluir áreas que pertencem a 
infraestruturas não agrícolas ou que têm 
uma função não agrícola.

Or. en

Alteração 145
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham 
geralmente de conceder pagamentos 
diretos sempre que o montante seja 
inferior a 100 EUR ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Todavia, como as 
estruturas das economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a aplicar limiares mínimos que reflitam a 
sua situação específica. Em virtude da 
estrutura agrícola muito específica 
existente nas regiões ultraperiféricas e 
nas ilhas menores do Mar Egeu, é 
conveniente que os Estados-Membros 
possam decidir se deve ser aplicado um 
limiar mínimo nessas regiões. Além disso, 
os Estados-Membros devem ter a
possibilidade de optar por um dos dois 
tipos de limiar mínimo, atendendo às 
particularidades das estruturas dos 

Suprimido
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respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na 
superfície seria ineficaz. O montante 
mínimo relacionado com o apoio deve, 
pois, aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos 
estão sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final 
desse processo.

Or. en

Alteração 146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham 
geralmente de conceder pagamentos 
diretos sempre que o montante seja inferior 
a 100 EUR ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Todavia, como as 
estruturas das economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os Estados-
Membros se abstenham geralmente de 
conceder pagamentos diretos sempre que o 
montante seja inferior a 300 EUR ou a área 
elegível da exploração para que a ajuda é 
pedida seja inferior a dois hectares. 
Todavia, como as estruturas das economias 
agrícolas dos Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 
Estados-Membros possam decidir se deve 
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Estados-Membros possam decidir se deve 
ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

Or. es

Alteração 147
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os Estados-
Membros se abstenham geralmente de 
conceder pagamentos diretos sempre que o 
montante seja inferior a 100 EUR ou a área 
elegível da exploração para que a ajuda é 
pedida seja inferior a um hectare. Todavia, 
como as estruturas das economias agrícolas 
dos Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os Estados-
Membros se abstenham geralmente de 
conceder pagamentos diretos sempre que o 
montante seja inferior a 100 EUR ou a área 
elegível da exploração para que a ajuda é 
pedida seja inferior a um hectare. Todavia, 
como as estruturas das economias agrícolas 
dos Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
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aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 
Estados-Membros possam decidir se deve 
ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos 
estão sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final 
desse processo.

aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 
Estados-Membros possam decidir se deve 
ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores.

Or. bg

Alteração 148
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham 
geralmente de conceder pagamentos 
diretos sempre que o montante seja inferior 
a 100 EUR ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Todavia, como as 

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham de 
conceder pagamentos diretos sempre que o 
montante seja inferior a 100 EUR ou a área 
elegível da exploração para que a ajuda é 
pedida seja inferior a um hectare. Todavia, 
como as estruturas das economias agrícolas 
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estruturas das economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 
Estados-Membros possam decidir se deve 
ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

dos Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 
Estados-Membros possam decidir se deve 
ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

Or. en

Alteração 149
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O novo regime específico dos 
pequenos agricultores reconhece o papel 
significativo de mais de três terços dos 
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produtores alimentares europeus que 
trabalham a tempo parcial ou na 
agricultura de semi-subsistência e de 
subsistência; a agricultura em pequena 
escala não é uma desvantagem ou um 
modelo cessante da agricultura europeia; 
é uma realidade viva em muitos 
Estados-Membros europeus e uma 
mais-valia do desenvolvimento rural 
sustentável e do emprego; por essa razão, 
os Estados-Membros devem contribuir de 
forma construtiva para identificar com 
clareza quem são esses pequenos 
agricultores nos seus países e aquilo que 
precisam para obter rendimentos justos 
com o apoio da PAC;

Or. en

Alteração 150
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de 
montantes desproporcionados de 
pagamentos a um número bastante 
reduzido de grandes beneficiários. Dadas 
as economias de escala, os grandes 
beneficiários não carecem do mesmo nível 
unitário de ajuda para que o objetivo de 
apoio ao rendimento seja eficientemente 
atingido. Além disso, o seu potencial de 
adaptação permite-lhes mais facilmente 
operar com níveis unitários de ajuda 
inferiores. Por conseguinte, é justo 
introduzir um sistema para grandes 
beneficiários em que o nível de apoio é 
gradualmente reduzido e sujeito a um 
limite máximo, com o intuito de melhorar 
a distribuição de pagamentos pelos 
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agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, pois tal poderia resultar 
numa diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer 
nos Estados-Membros em que foi gerado 
e ser utilizado para o financiamento de 
projetos com um contributo significativo 
para a inovação, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. en

Justificação

A disposição proposta é uma barreira ao aumento da concorrência visto que incentiva a 
divisão das estruturas agrícolas assinalando que a ampliação estrutural não é desejável, 
conduzindo inevitavelmente a efeitos perversos na produtividade laboral. Esta atingiria 
também várias instituições de caridade visto que é um instrumento de apoio ao rendimento 
que não se encontra devidamente orientado para as necessidades. Além disso, colocaria 
encargos administrativos adicionais e seria problemática no que se refere ao princípio da 
igualdade de tratamento dos beneficiários.

Alteração 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao 
rendimento seja eficientemente atingido. 
Além disso, o seu potencial de adaptação 
permite-lhes mais facilmente operar com 
níveis unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e 
sujeito a um limite máximo, com o intuito 
de melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, pois tal poderia resultar 
numa diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer 
nos Estados-Membros em que foi gerado 
e ser utilizado para o financiamento de 
projetos com um contributo significativo 
para a inovação, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
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[RDR].

Or. en

Alteração 152
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao 
rendimento seja eficientemente atingido. 
Além disso, o seu potencial de adaptação 
permite-lhes mais facilmente operar com 
níveis unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e 
sujeito a um limite máximo, com o intuito 
de melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, pois tal poderia resultar 
numa diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 

Suprimido
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redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer 
nos Estados-Membros em que foi gerado 
e ser utilizado para o financiamento de 
projetos com um contributo significativo 
para a inovação, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. en

Alteração 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao 
rendimento seja eficientemente atingido. 
Além disso, o seu potencial de adaptação
permite-lhes mais facilmente operar com 
níveis unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e 
sujeito a um limite máximo, com o intuito 
de melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
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Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, pois tal poderia resultar 
numa diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer 
nos Estados-Membros em que foi gerado 
e ser utilizado para o financiamento de 
projetos com um contributo significativo 
para a inovação, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. en

Alteração 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao 
rendimento seja eficientemente atingido. 
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Além disso, o seu potencial de adaptação 
permite-lhes mais facilmente operar com 
níveis unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e 
sujeito a um limite máximo, com o intuito 
de melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, pois tal poderia resultar 
numa diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer 
nos Estados-Membros em que foi gerado 
e ser utilizado para o financiamento de 
projetos com um contributo significativo 
para a inovação, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. en

Alteração 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível
de apoio é gradualmente reduzido e 
sujeito a um limite máximo, com o intuito 
de melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima
e o ambiente, pois tal poderia resultar 
numa diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se essencialmente pela 
atribuição de pagamentos em relação à 
dimensão das terras. Dadas as economias 
de escala, os grandes beneficiários não 
carecem sempre do mesmo nível unitário 
de ajuda para que o objetivo limitado de 
apoio ao rendimento seja eficientemente 
atingido. No entanto, todas as terras 
elegíveis precisam de cumprir os 
regulamentos de condicionalidade e os 
regulamentos ambientais relevantes e as 
grandes explorações tendem a dar um 
maior contributo para o objetivo global da 
segurança alimentar. Além disso, estas 
estão frequentemente envolvidas na 
inovação necessária para atingir tanto a 
segurança alimentar melhorada como a 
sustentabilidade. Por conseguinte, é 
inadequado reduzir o apoio a essas 
explorações. Qualquer redução nos 
pagamentos para grandes explorações 
deve ter em conta o envolvimento ativo na 
inovação ou nas atividades 
agroambientais que podem trazer 
benefícios tanto em termos de 
cumprimento dos objetivos da segurança 
alimentar como dos objetivos ambientais.
Qualquer redução nos pagamentos não 
deve favorecer as explorações menos 
eficientes em detrimento das explorações 
mais eficientes. Qualquer produto da 
redução dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação ou regimes agroambientais, ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].
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Or. en

Alteração 156
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema
para grandes beneficiários em que o nível
de apoio é gradualmente reduzido e 
sujeito a um limite máximo, com o intuito 
de melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, pois tal poderia resultar 
numa diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se essencialmente pela 
atribuição de pagamentos em relação à 
dimensão das terras. Dadas as economias 
de escala, os grandes beneficiários não 
carecem sempre do mesmo nível unitário 
de ajuda para que o objetivo limitado de 
apoio ao rendimento seja eficientemente 
atingido. No entanto, todas as terras 
elegíveis precisam de cumprir os 
regulamentos de condicionalidade e os 
regulamentos ambientais relevantes e as 
grandes explorações tendem a dar um 
maior contributo para o objetivo global da 
segurança alimentar. Por conseguinte, é 
justo dar continuidade ao sistema
existente de redução gradual do apoio
através de uma modulação degressiva 
limitada para explorações acima de uma 
determinada dimensão. Tal sistema deve, 
no entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. O 
produto da modulação progressiva 
aplicada aos grandes beneficiários deve 
permanecer nos Estados-Membros em que 
foi gerado e ser utilizado para o 
financiamento de projetos com um 
contributo significativo para a inovação ou 
regimes agroambientais, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
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Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural
(FEADER) [RDR].

Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Alteração 157
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 



PE491.238v01-00 44/179 AM\905018PT.doc

PT

o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. É igualmente 
conveniente que não se aplique a 
limitação às cooperativas ou outras 
entidades jurídicas que agrupem diversos 
beneficiários de pagamentos diretos e que 
recebam e canalizem os pagamentos antes 
de os distribuir integralmente aos seus 
membros. Com vista a uma limitação 
efetiva, os Estados-Membros devem 
estabelecer certos critérios a fim de evitar 
operações abusivas de agricultores que 
procurem furtar-se aos seus efeitos. O 
produto da redução e limitação dos 
pagamentos aos grandes beneficiários deve 
permanecer nos Estados-Membros ou, se 
for caso disso, nas regiões institucionais, 
em conformidade com o artigo 20.º do 
presente regulamento, em que foi gerado e 
ser utilizado para o financiamento de 
projetos com um contributo significativo 
para a inovação ou de ações que 
promovem a criação de emprego ou a 
inclusão de jovens no setor agrícola, ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. es

Justificação

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020
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Alteração 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. É igualmente 
conveniente que não se aplique a 
limitação às cooperativas ou outras 
entidades jurídicas que agrupem diversos 
beneficiários de pagamentos diretos e que 
recebam e canalizem os pagamentos antes 
de os distribuir integralmente aos seus 
membros. Com vista a uma limitação 
efetiva, os Estados-Membros devem 
estabelecer certos critérios a fim de evitar 
operações abusivas de agricultores que 
procurem furtar-se aos seus efeitos. O 
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n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

produto da redução e limitação dos 
pagamentos aos grandes beneficiários deve 
permanecer nos Estados-Membros ou 
regiões em que foi gerado e ser utilizado 
ou para o financiamento de projetos com 
um contributo significativo para a inovação 
ou outras medidas, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) [RDR] ou, no âmbito do 
primeiro pilar, como pagamentos diretos 
ou apoios associados ao abrigo do 
presente regulamento.

Or. es

Alteração 159
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
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trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. É igualmente 
conveniente que os níveis máximos 
tão-pouco se apliquem às cooperativas e 
outras entidades jurídicas, cujos membros 
explorem em conjunto uma exploração 
agrícola ou que agrupem diversos 
agricultores, que beneficiem de 
pagamentos diretos e que recebam e 
canalizem os pagamentos antes de os 
distribuir integralmente aos seus 
membros. Com vista a uma limitação 
efetiva, os Estados-Membros devem 
estabelecer certos critérios a fim de evitar 
operações abusivas de agricultores que 
procurem furtar-se aos seus efeitos. O 
produto da redução e limitação dos 
pagamentos aos grandes beneficiários deve 
permanecer nos Estados-Membros em que 
foi gerado e ser utilizado para o 
financiamento de projetos com um 
contributo significativo para a inovação, ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. de

Justificação

Na aplicação da limitação, cumpre evitar que entidades como as cooperativas, 
principalmente também as de produção agrícola, os agrupamentos agrícolas de exploração 
em comum (GAEC) ou as cooperativas de utilização de material agrícola (CUMA) se vejam 
abrangidas pela aplicação das reduções. Com vista à continuada melhoria da posição 
concorrencial da agricultura, as formas de exploração cooperativa ganham cada vez mais 
importância e não podem ser discriminadas.
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Alteração 160
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. A limitação 
não deve aplicar-se às cooperativas e 
outras entidades jurídicas, cujos membros 
explorem em conjunto uma exploração 
agrícola ou que agrupem diversos 
agricultores, e que recebam os 
pagamentos diretos ou as ajudas. Com 
vista a uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
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n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. de

Justificação

As formas de exploração cooperativa ganham cada vez mais importância e não podem ser 
discriminadas.

Alteração 161
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
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pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
critérios que lhes permitam investir em
sistemas agrícolas sustentáveis incluindo 
os definidos ao abrigo das medidas de 
ecologização do presente regulamento, 
e/ou que aumentam o emprego. O produto 
da redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, a transição para sistemas de 
produção sustentáveis e o aumento do 
emprego, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. en

Alteração 162
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
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número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) [RDR].

número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de setores 
intensivos, de produção animal e, nos 
casos em que não existem fundos 
alternativos, de setores elegíveis para 
subsídios relacionados com a produção 
para garantir emprego.

Or. bg

Alteração 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado.
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desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Alteração 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
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abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) [RDR].

abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de 
mecanismos públicos para a obtenção de 
preços agrícolas estáveis e 
remuneradores.

Or. es

Alteração 165
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes
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explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de … relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de … relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR]. Os Estados-Membros 
terão a possibilidade de atribuir os 
montantes obtidos com a limitação 
máxima aos grandes beneficiários, aos 
quais se aplicou a referida limitação 
máxima, para que estes possam investir 
na inovação.

Or. fr

Alteração 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
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beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do
trabalho assalariado, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Tal sistema deve, no 
entanto, ter em conta os trabalhadores
empregados, incluindo salários e custos 
por parte do contratante, a fim de evitar 
efeitos desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
certos critérios a fim de evitar operações 
abusivas de agricultores que procurem 
furtar-se aos seus efeitos. O produto da 
redução e limitação dos pagamentos aos 
grandes beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. en

Alteração 167
Csaba Sándor Tabajdi
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores caracteriza-
se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 
inovação e o desenvolvimento rural, ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de …, 
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desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR].

relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. en

Alteração 168
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A introdução da conversão e 
limitação de pagamentos aos agricultores 
não só deve cumprir o princípio da não 
discriminação entre Estados-Membros e 
agricultores como também resolver um 
problema de longa data de desequilíbrios 
extremos entre as regiões rurais 
favorecidas e as menos favorecidas e 
respetivas populações; 20 % dos 
agricultores ainda recebem mais de 80 % 
de pagamentos diretos de modo que o seu 
crescimento implica sempre a desistência 
de um número crescente de pequenas 
explorações agrícolas, seguida de um 
rápido despovoamento das zonas rurais; 
também os pagamentos entre antigos e 
novos Estados-Membros permanecem 
extremamente desequilibrados, o que 
continua a acarretar desvantagens; a 
melhoria do estabelecimento de condições 
e da atribuição de pagamentos diretos e de 
apoio ao desenvolvimento rural são, por 
isso, necessários para que os agricultores 
possam cooperar melhor no 
desenvolvimento dos seus negócios e os 
programas de desenvolvimento rural 
possam proporcionar uma infraestrutura 
que promova a renovação das gerações e 
economias rurais prósperas;
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Or. en

Alteração 169
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de facilitar a aplicação da 
limitação, nomeadamente no que se refere 
aos procedimentos de concessão de 
pagamentos diretos aos agricultores e às 
correspondentes transferências para o 
desenvolvimento rural, é conveniente 
determinar, para cada Estado-Membro, 
limites máximos líquidos que restrinjam 
os pagamentos a efetuar aos agricultores 
na sequência da aplicação da limitação. 
Para ter em conta as especificidades do 
apoio da PAC concedido em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 247/2006 do Conselho, de 30 de 
janeiro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia, e o Regulamento (CE) n.º 
1405/2006 do Conselho, de 18 de 
setembro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das ilhas menores do mar Egeu e altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, bem 
como o facto de estes pagamentos diretos 
não estarem sujeitos a limitação, o limite 
máximo líquido para os Estados-Membros 
em causa não deve incluir tais 
pagamentos diretos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A disposição proposta é uma barreira ao aumento da concorrência visto que incentiva a 
divisão das estruturas agrícolas assinalando que a ampliação estrutural não é desejável, 
conduzindo inevitavelmente a efeitos perversos na produtividade laboral. Esta atingiria 
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também várias instituições de caridade visto que é um instrumento de apoio ao rendimento 
que não se encontra devidamente orientado para as necessidades. Além disso, colocaria 
encargos administrativos adicionais e seria problemática no que se refere ao princípio da 
igualdade de tratamento dos beneficiários.

Alteração 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de facilitar a aplicação da 
limitação, nomeadamente no que se refere 
aos procedimentos de concessão de 
pagamentos diretos aos agricultores e às 
correspondentes transferências para o 
desenvolvimento rural, é conveniente 
determinar, para cada Estado-Membro, 
limites máximos líquidos que restrinjam 
os pagamentos a efetuar aos agricultores 
na sequência da aplicação da limitação. 
Para ter em conta as especificidades do 
apoio da PAC concedido em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 247/2006 do Conselho, de 30 de 
janeiro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia, e o Regulamento (CE) n.º 
1405/2006 do Conselho, de 18 de 
setembro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das ilhas menores do mar Egeu e altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, bem 
como o facto de estes pagamentos diretos 
não estarem sujeitos a limitação, o limite 
máximo líquido para os Estados-Membros 
em causa não deve incluir tais 
pagamentos diretos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 171
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de facilitar a aplicação da 
limitação, nomeadamente no que se refere 
aos procedimentos de concessão de 
pagamentos diretos aos agricultores e às 
correspondentes transferências para o 
desenvolvimento rural, é conveniente 
determinar, para cada Estado-Membro, 
limites máximos líquidos que restrinjam 
os pagamentos a efetuar aos agricultores 
na sequência da aplicação da limitação. 
Para ter em conta as especificidades do 
apoio da PAC concedido em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 247/2006 do Conselho, de 30 de 
janeiro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia, e o Regulamento (CE) n.º 
1405/2006 do Conselho, de 18 de 
setembro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das ilhas menores do mar Egeu e altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, bem 
como o facto de estes pagamentos diretos 
não estarem sujeitos a limitação, o limite 
máximo líquido para os Estados-Membros 
em causa não deve incluir tais 
pagamentos diretos.

Suprimido

Or. en

Alteração 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de facilitar a aplicação da 
limitação, nomeadamente no que se refere 
aos procedimentos de concessão de 
pagamentos diretos aos agricultores e às 
correspondentes transferências para o 
desenvolvimento rural, é conveniente 
determinar, para cada Estado-Membro, 
limites máximos líquidos que restrinjam 
os pagamentos a efetuar aos agricultores 
na sequência da aplicação da limitação. 
Para ter em conta as especificidades do 
apoio da PAC concedido em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 247/2006 do Conselho, de 30 de 
janeiro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia, e o Regulamento (CE) n.º 
1405/2006 do Conselho, de 18 de 
setembro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das ilhas menores do mar Egeu e altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, bem 
como o facto de estes pagamentos diretos 
não estarem sujeitos a limitação, o limite 
máximo líquido para os Estados-Membros 
em causa não deve incluir tais 
pagamentos diretos.

Suprimido

Or. en

Alteração 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de facilitar a aplicação da 
limitação, nomeadamente no que se refere 

Suprimido
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aos procedimentos de concessão de 
pagamentos diretos aos agricultores e às 
correspondentes transferências para o 
desenvolvimento rural, é conveniente 
determinar, para cada Estado-Membro, 
limites máximos líquidos que restrinjam 
os pagamentos a efetuar aos agricultores 
na sequência da aplicação da limitação. 
Para ter em conta as especificidades do 
apoio da PAC concedido em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 247/2006 do Conselho, de 30 de 
janeiro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia, e o Regulamento (CE) n.º 
1405/2006 do Conselho, de 18 de 
setembro de 2006, que estabelece medidas 
específicas no domínio agrícola a favor 
das ilhas menores do mar Egeu e altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, bem 
como o facto de estes pagamentos diretos 
não estarem sujeitos a limitação, o limite 
máximo líquido para os Estados-Membros 
em causa não deve incluir tais 
pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 174
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O desenvolvimento sustentável das 
zonas rurais deve ser considerado 
prioritário no momento da distribuição de 
fundos destinados à Política Agrícola 
Comum. Por isso, deve-se permitir aos 
Estados-Membros transferir até 20 % dos 
seus limites máximos nacionais anuais 
para os anos civis de 2014 a 2019 a título 
de apoio suplementar a medidas no 
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âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER. É igualmente admissível um 
apoio adicional com esse fim proveniente 
de pagamentos não utilizados para 
superfícies com condicionantes naturais, 
assim como de pagamentos não utilizados 
concedidos por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente.

Or. pl

Alteração 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de avaliar a nova PAC, a 
Comissão deve levar a cabo uma revisão 
das reformas e do seu impacto no 
ambiente e na produção agrícola até ao 
final de 2017.

Or. en

Alteração 176
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os agricultores dos Estados-Membros 
que aderiram à União Europeia em 1 de 
maio de 2004 ou após essa data receberam 
pagamentos diretos de acordo com um 
mecanismo de introdução gradual previsto 
nos respetivos Atos de Adesão. Para a 

(19) Os agricultores dos Estados-Membros 
que aderiram à União Europeia em 1 de 
maio de 2004 ou após essa data receberam 
pagamentos diretos de acordo com um 
mecanismo de introdução gradual previsto 
nos respetivos Atos de Adesão. Para a 
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Bulgária e a Roménia, esse mecanismo 
estará ainda em vigor em 2014 e 2015. 
Além disso, esses Estados-Membros foram 
autorizados a conceder pagamentos 
diretos nacionais complementares. A 
possibilidade de concessão de tais 
pagamentos deve ser mantida em relação 
à Bulgária e à Roménia até à introdução 
plena.

Bulgária e a Roménia, esse mecanismo 
deve ser revisto em 2014 e 2015 com o 
objetivo de se conseguir uma atribuição 
justa dos pagamentos diretos entre os 
vários Estados-Membros.

Or. bg

Alteração 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de assegurar uma melhor 
distribuição do apoio pelas terras agrícolas 
na União, inclusive nos Estados-Membros 
que aplicaram o regime de pagamento 
único por superfície previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, é 
conveniente substituir por um novo regime 
de pagamento de base o regime de 
pagamento único instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2003, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores, e 
prosseguido pelo Regulamento (CE) n.º 
73/2009, que combinou mecanismos de 
apoio previamente existentes num único 
regime de pagamentos diretos dissociados. 
Tal implicará a caducidade dos direitos ao 
pagamento obtidos ao abrigo dos referidos 
regulamentos e a atribuição de novos 
direitos, embora ainda com base no 
número de hectares elegíveis à disposição 
dos agricultores no primeiro ano de 

(20) A fim de assegurar uma melhor 
distribuição do apoio na União, é 
conveniente substituir por um novo regime 
de pagamento de base o regime de 
pagamento único instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2003, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores, e 
prosseguido pelo Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, que combinou mecanismos de 
apoio previamente existentes num único 
regime de pagamentos diretos dissociados. 
Os Estados-Membros devem modificar os 
sistemas de apoio existentes em 
consonância com o presente regulamento, 
sem abolir necessariamente os seus atuais 
modelos de pagamentos diretos.
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aplicação do regime.

Or. en

Alteração 178
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de assegurar uma melhor 
distribuição do apoio pelas terras agrícolas 
na União, inclusive nos Estados-Membros 
que aplicaram o regime de pagamento 
único por superfície previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, é 
conveniente substituir por um novo regime 
de pagamento de base o regime de 
pagamento único instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2003, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores18, e 
prosseguido pelo Regulamento (CE) n.º 
73/2009, que combinou mecanismos de 
apoio previamente existentes num único 
regime de pagamentos diretos dissociados. 
Tal implicará a caducidade dos direitos ao 
pagamento obtidos ao abrigo dos referidos 
regulamentos e a atribuição de novos 
direitos, embora ainda com base no número 
de hectares elegíveis à disposição dos 
agricultores no primeiro ano de aplicação 
do regime.

(20) A fim de assegurar uma melhor 
distribuição do apoio pelas terras agrícolas 
na União, inclusive nos Estados-Membros 
que aplicaram o regime de pagamento 
único por superfície previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, é 
conveniente substituir por um novo regime 
de pagamento de base o regime de 
pagamento único instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2003, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto no âmbito da política 
agrícola comum e institui determinados 
regimes de apoio aos agricultores18, e 
prosseguido pelo Regulamento (CE) n.º 
73/2009, que combinou mecanismos de 
apoio previamente existentes num único 
regime de pagamentos diretos dissociados. 
Tal implicará necessariamente a 
caducidade dos direitos ao pagamento 
obtidos ao abrigo dos referidos 
regulamentos e a atribuição de novos 
direitos, embora ainda com base no número 
de hectares elegíveis à disposição dos 
agricultores no primeiro ano de aplicação 
do regime.

Or. de

Justificação

Com a entrada em vigor do presente regulamento, os Estados-Membros devem ficar 
obrigados a redistribuir os direitos ao pagamento. Dessa forma garantir-se-á a igualdade de 



AM\905018PT.doc 67/179 PE491.238v01-00

PT

oportunidades entre os operadores que já são titulares de direitos ao pagamento e aqueles 
que são novos no sistema.

Alteração 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90 % da média devem 
reduzir de um terço o diferencial entre o 
seu nível atual e este nível. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos 
diretos seja superior à média da União.
Além disso, todos os direitos ao pagamento
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente, reduzindo a relação com 
referências históricas e tendo em conta o 
contexto global do orçamento da União. 
Para assegurar uma distribuição mais 
equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, é conveniente que os níveis de 
apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. A 
redistribuição dos pagamentos diretos 
deverá assentar nos princípios 
fundamentais da «Europa 2020», 
salientando a necessidade de utilizar os 
recursos comunitários para o crescimento 
económico. Neste contexto, a 
redistribuição deverá ser feita com base 
em critérios objetivos adequados e não 
discriminatórios, nomeadamente: o valor
da produção agrícola, o valor 
acrescentado, o trabalho e o poder de 
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uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores 
históricos no cálculo do valor dos direitos 
ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro 
financeiro plurianual para o período com 
início em 2021 se focalize igualmente no 
objetivo da convergência integral, através 
da distribuição equitativa do apoio direto 
em toda a União Europeia durante esse 
período.

compra. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2022 num Estado-
Membro ou numa região são iguais ou 
próximos de um valor unitário uniforme, 
resultante de um processo de convergência 
que deve realizar-se por etapas lineares ao 
longo do período de transição. Todavia, a 
fim de evitar consequências financeiras 
perturbadoras nos setores produtivos, os 
Estados-Membros podem manter uma 
certa modulação do apoio direto que
tenha em conta as diferentes utilizações 
do solo.

Or. it

Alteração 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 

(21) O apoio direto ao rendimento deve ser 
distribuído de forma mais justa, reduzindo 
a relação com referências históricas e tendo 
em conta o contexto global do orçamento 
da União. Para assegurar uma distribuição 
mais justa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, é conveniente que os níveis de 
apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
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assegurar uma distribuição mais equitativa
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem 
ter um valor unitário uniforme, resultante 
de um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em 
conta fatores históricos no cálculo do 
valor dos direitos ao pagamento no 
primeiro ano de aplicação do novo 
regime. É conveniente que o debate do 
próximo quadro financeiro plurianual 
para o período com início em 2021 se 
focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União.

Or. en

Alteração 181
Liam Aylward
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros,
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % 
da média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos 
os Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em 
conta fatores históricos no cálculo do valor 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente, reduzindo gradualmente 
a relação com referências históricas e tendo 
em conta o contexto global do orçamento 
da União. Para assegurar uma distribuição 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Todos os 
direitos ao pagamento ativados em 2019 
num Estado-Membro ou numa região 
devem avançar no sentido de um valor 
unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas ao longo de um
período de transição flexível. A fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter em conta fatores 
históricos no cálculo do valor dos direitos 
ao pagamento. Os Estados-Membros 
podem igualmente limitar a redução do
pagamento de base às explorações 
agrícolas, o que resulta do abandono
gradual do modelo histórico.
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dos direitos ao pagamento no primeiro ano 
de aplicação do novo regime. É 
conveniente que o debate do próximo 
quadro financeiro plurianual para o 
período com início em 2021 se focalize 
igualmente no objetivo da convergência 
integral, através da distribuição equitativa 
do apoio direto em toda a União Europeia 
durante esse período.

Or. en

Alteração 182
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos 
diretos seja inferior a 90 % da média 
devem reduzir de um terço o diferencial 
entre o seu nível atual e este nível. Esta 
convergência deve ser financiada 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição do apoio direto, 
tendo simultaneamente em conta as 
diferenças ainda existentes em termos de 
níveis salariais e de custos dos fatores de 
produção, é conveniente que os níveis de 
apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Todos os 
direitos ao pagamento ativados em 2019 
num Estado-Membro ou numa região 
devem aproximar-se de ou atingir um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
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proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos 
diretos seja superior à média da União. 
Além disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores 
históricos no cálculo do valor dos direitos 
ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro 
financeiro plurianual para o período com 
início em 2021 se focalize igualmente no 
objetivo da convergência integral, através 
da distribuição equitativa do apoio direto 
em toda a União Europeia durante esse 
período.

realizar-se por etapas ao longo do período 
de transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter em conta fatores históricos e outros, tal 
como acordado com a Comissão, no 
cálculo do valor dos direitos ao pagamento. 
Os Estados-Membros podem igualmente 
limitar a redução do pagamento de base 
às explorações agrícolas, o que resulta do
abandono da utilização do modelo 
histórico.

Or. en

Alteração 183
Valdemar Tomaševski

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
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ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % 
da média devem reduzir em um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e o 
nível referido. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos 
os Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro devem ter um valor 
unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em 
conta fatores históricos no cálculo do 
valor dos direitos ao pagamento no 
primeiro ano de aplicação do novo 
regime. É conveniente que o debate do 
próximo quadro financeiro plurianual 
para o período com início em 2021 se 
focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Deve-se 
introduzir o regime de pagamento único, 
o que resulta numa certa redistribuição de 
meios a fim de permitir uma distribuição 
justa de meios destinados a pagamentos 
diretos em toda a UE, tendo em 
consideração que todos os 
Estados-Membros devem receber pelo 
menos 90 % da média de pagamentos 
diretos na UE, e nenhum Estado-Membro 
deve receber mais do que 110 % da média 
de pagamentos diretos. É necessário
implementar, com a maior brevidade 
possível, um novo sistema de pagamentos 
diretos, mas ao mesmo tempo garantir 
que, no caso dos Estados-Membros que 
no período atual de financiamento 
recebem pagamentos diretos abaixo da 
média da UE, o período de transição seja 
mais curto, mas no máximo até 2015.

Or. pl
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Alteração 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição do apoio direto, 
tendo simultaneamente em conta as 
diferenças ainda existentes em termos de 
níveis salariais e de custos dos fatores de 
produção, é conveniente que os níveis de 
apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível atual de 
pagamentos diretos por hectare seja 
inferior a 80 % da média da UE devem 
reduzir o diferencial entre o seu nível atual 
e este nível. Os Estados-Membros cujo 
nível de pagamentos diretos seja superior 
a 80 % mas inferior à média da UE devem 
reduzir este diferencial em 10 %. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. No entanto, o nível máximo de 
pagamentos diretos por hectare nos 
Estados-Membros não deve ser superior a 
120 % da média da UE. Além disso, todos 
os direitos ao pagamento ativados em 2019 
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Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

num Estado-Membro ou numa região 
devem ter um valor unitário uniforme, 
resultante de um processo de convergência 
que deve realizar-se por etapas lineares ao 
longo do período de transição. Todavia, a 
fim de evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 185
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
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assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

assegurar uma distribuição mais justa e 
mais equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, mas também tendo em 
consideração que todos os agricultores 
europeus se encontram a trabalhar no 
mercado único, e especialmente no 
mercado único de trabalho, é conveniente 
que os níveis de apoio direto por hectare 
sejam progressivamente ajustados. Para 
evitar uma distorção adicional da 
concorrência, que apresenta implicações 
sociais para determinados 
Estados-Membros, especialmente os 
países bálticos, tendo não só em conta os 
interesses dos agricultores, mas também 
as necessidades dos consumidores e do 
público em geral. Os Estados-Membros 
cujo nível atual de pagamentos diretos por 
hectare seja inferior a 90 % da média da 
UE devem reduzir o diferencial entre o seu 
nível atual e este nível no início do período 
financeiro de 2014-2020. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior a 90 % 
mas inferior à média da UE devem 
reduzir este diferencial em 10 % durante o 
quadro financeiro plurianual. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja superior à média da União. Além 
disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores históricos 
no cálculo do valor dos direitos ao 
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pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais justa e 
mais equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, mas também tendo em 
consideração que todos os agricultores 
europeus se encontram a trabalhar no 
mercado único, e especialmente no 
mercado único de trabalho, é conveniente 
que os níveis de apoio direto por hectare 
sejam progressivamente ajustados. Para 
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financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

evitar uma distorção adicional da 
concorrência, que apresenta implicações 
sociais para determinados 
Estados-Membros, especialmente os 
países bálticos, tendo não só em conta os 
interesses dos agricultores, mas também 
as necessidades dos consumidores e do 
público em geral. Os Estados-Membros 
cujo nível atual de pagamentos diretos por 
hectare seja inferior a 90 % da média da 
UE devem reduzir o diferencial entre o seu 
nível atual e este nível no início do período 
financeiro de 2014-2020. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior a 90 % 
mas inferior à média da UE devem 
reduzir este diferencial em 10 % durante o 
quadro financeiro plurianual. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja superior à média da União. Além 
disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores históricos 
no cálculo do valor dos direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en
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Alteração 187
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais justa e 
mais equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, mas também tendo em 
consideração que todos os agricultores 
europeus se encontram a trabalhar no 
mercado único, e especialmente no 
mercado único de trabalho, é conveniente 
que os níveis de apoio direto por hectare 
sejam progressivamente ajustados. Para 
evitar uma distorção adicional da 
concorrência, que apresenta implicações 
sociais para determinados 
Estados-Membros, especialmente os 
países bálticos, tendo não só em conta os 
interesses dos agricultores, mas também 
as necessidades dos consumidores e do 
público em geral. Os Estados-Membros 
cujo nível atual de pagamentos diretos por 
hectare seja inferior a 90 % da média da 
UE devem reduzir o diferencial entre o seu 
nível atual e este nível no início do período 
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Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

financeiro de 2014-2020. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior a 90 % 
mas inferior à média da UE devem 
reduzir este diferencial em 10 % durante o 
quadro financeiro plurianual. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 188
Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 



AM\905018PT.doc 81/179 PE491.238v01-00

PT

único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 

único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível atual de 
pagamentos diretos por hectare seja 
inferior a 80 % da média da UE devem 
reduzir o diferencial entre o seu nível atual 
e a média da UE. Os Estados-Membros 
cujo nível de pagamentos diretos seja 
superior a 80 % mas inferior à média da 
UE devem reduzir este diferencial em 
10 %. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. No entanto, o nível máximo de 
pagamentos diretos por hectare nos 
Estados-Membros não deve ser superior a 
120 % da média da UE. Além disso, todos 
os direitos ao pagamento ativados em 2019 
num Estado-Membro ou numa região 
devem ter um valor unitário uniforme, 
resultante de um processo de convergência 
que deve realizar-se por etapas lineares ao 
longo do período de transição. Todavia, a 
fim de evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
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toda a União Europeia durante esse 
período.

direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 189
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais justa e 
mais equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, mas também tendo em 
consideração que todos os agricultores 
europeus se encontram a trabalhar no 
mercado único, e especialmente no 
mercado único de trabalho, é conveniente 
que os níveis de apoio direto por hectare 
sejam progressivamente ajustados. Para 



AM\905018PT.doc 83/179 PE491.238v01-00

PT

financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

evitar uma distorção adicional da 
concorrência, que apresenta implicações 
sociais para determinados 
Estados-Membros, especialmente os 
países bálticos, tendo não só em conta os 
interesses dos agricultores, mas também 
as necessidades dos consumidores e do 
público em geral. Os Estados-Membros 
cujo nível atual de pagamentos diretos por 
hectare seja inferior a 90 % da média da 
UE devem reduzir o diferencial entre o seu 
nível atual e este nível no início do período 
financeiro de 2014-2020. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior a 90 % 
mas inferior à média da UE devem 
reduzir este diferencial em 10 % durante o 
quadro financeiro plurianual. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en
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Alteração 190
Alexander Mirsky

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais justa e 
mais equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, mas também tendo em 
consideração que todos os agricultores 
europeus se encontram a trabalhar no 
mercado único, e especialmente no 
mercado único de trabalho, é conveniente 
que os níveis de apoio direto por hectare 
sejam progressivamente ajustados. Para 
evitar uma distorção adicional da 
concorrência, que apresenta implicações 
sociais para determinados 
Estados-Membros, especialmente os 
países bálticos, tendo não só em conta os 
interesses dos agricultores, mas também 
as necessidades dos consumidores e do 
público em geral. Os Estados-Membros 
cujo nível atual de pagamentos diretos por 
hectare seja inferior a 90 % da média da 
UE devem reduzir o diferencial entre o seu 
nível atual e este nível no início do período 
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Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

financeiro de 2014-2020. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior a 90 % 
mas inferior à média da UE devem 
reduzir este diferencial em 10 % durante o 
quadro financeiro plurianual. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
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único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90 % da média devem 
reduzir em um terço o diferencial entre o 
seu nível atual e o nível referido. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja superior à média da União. Além 
disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores históricos 
no cálculo do valor dos direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 

único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Assim, é indispensável garantir 
a coesão entre, por um lado, a 
equivalência das tarefas e dos requisitos 
propostos impostos aos agricultores em 
toda a UE e, por outro, o nível de apoio 
direto. Por conseguinte, o apoio direto ao 
rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros e 
melhor orientado para os novos objetivos, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
e uniforme do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, é conveniente que os níveis de 
apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Para além da 
convergência dos apoios a nível nacional 
e regional, cumpre igualmente adaptar os 
envelopes nacionais dos pagamentos 
diretos a fim de os Estados-Membros cujo 
nível de pagamentos diretos por hectare 
não seja superior a 50 % da média da 
União Europeia receberem 70 % em 
relação a essa média. Para os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos se situe entre 50 % e 
70 % da média, é necessário aumentar os 
pagamentos diretos até 80 % da média e 
para os Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos se situe entre 70 % e 
80 % da média é necessário aumentar os 
pagamentos diretos até 90 % da média da 
UE. Após a aplicação destes mecanismos, 
nenhum Estado-Membro deve receber 
menos de 70 % da média da União. 
Relativamente aos Estados-Membros cujo 
nível de apoio seja superior à média da 
União, o esforço de convergência não 
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toda a União Europeia durante esse 
período.

deve conduzi-los a um nível inferior a 
essa média. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. pl

Alteração 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
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resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos 
diretos seja inferior a 90 % da média 
devem reduzir de um terço o diferencial 
entre o seu nível atual e este nível. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos 
diretos seja superior à média da União. 
Além disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores históricos 
no cálculo do valor dos direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Todos os 
direitos de pagamento ativados na UE
devem ter um valor unitário uniforme, 
resultante de um processo de convergência 
que deve realizar-se por etapas lineares ao 
longo do período de transição. Todavia, a 
fim de evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. O objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia deverá ser 
alcançado no final do período de vigência 
do Quadro Financeiro Plurianual 2014-
2020. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme.

Or. pt
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Alteração 193
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas ao longo do período 
de transição. A fim de evitar consequências 
financeiras perturbadoras para os 
agricultores, os Estados-Membros que 
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Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em 
conta fatores históricos no cálculo do valor 
dos direitos ao pagamento no primeiro ano
de aplicação do novo regime. É 
conveniente que o debate do próximo 
quadro financeiro plurianual para o período 
com início em 2021 se focalize igualmente 
no objetivo da convergência integral, 
através da distribuição equitativa do apoio 
direto em toda a União Europeia durante 
esse período.

tenham utilizado o regime de pagamento 
único, e especialmente o modelo histórico, 
devem ser autorizados a ter em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
limitar a redução ligada ao abandono do 
modelo histórico ao nível do pagamento 
de base das explorações. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse período 
e até 2023. O nível de financiamento dos 
pagamentos diretos por parte dos 
Estados-Membros (envelope) deve ser 
ajustado para que, em todos os 
Estados-Membros, o nível de pagamentos 
diretos não seja inferior a 80 % do nível 
médio do apoio direto da União a partir 
de 1 de janeiro de 2014.

Or. lv

Alteração 194
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Recital 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
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históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais 
equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, é conveniente que os níveis de 
apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90 % da média devem 
reduzir de um terço o diferencial entre o 
seu nível atual e o nível referido. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja superior à média da União. Além 
disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores históricos 
no cálculo do valor dos direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União, a fim de ser 
possível alcançar o mesmo nível de ajudas 
diretas em todos os Estados-Membros. 
Para o efeito, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças cada vez mais 
pequenas em termos de níveis salariais e 
de custos dos fatores de produção, é 
conveniente que os níveis de apoio direto 
por hectare sejam progressivamente 
ajustados. Os Estados-Membros cujo nível 
de pagamentos diretos seja inferior a 90 % 
da média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e o nível 
referido. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. pl

Alteração 195
Martin Häusling
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da
média devem reduzir de um terço o
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior à média 
da União Europeia devem reduzir metade
do diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
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ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 196
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90% da média devem 
reduzir de um terço o diferencial entre o 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior à média devem reduzir em 
66 % o diferencial entre o seu nível atual e 
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seu nível atual e este nível. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja superior à média da União. Além 
disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores históricos 
no cálculo do valor dos direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

este nível. Nenhum Estado-Membro deve 
receber apoio inferior a 75 % do nível 
médio. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. ro

Alteração 197
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
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individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir em dois terços o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. fr
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Alteração 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90 % da média devem 
reduzir de um terço o diferencial entre o 
seu nível atual e este nível. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90 % da média devem 
reduzir de um terço o diferencial entre o 
seu nível atual e este nível. Esta 
convergência deve ser financiada por 
cortes lineares a todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União, com um decréscimo máximo de 
5 % do nível de cada Estado-Membro. 
Além disso, todos os direitos ao pagamento 
ativados em 2019 num Estado-Membro ou 
numa região devem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um processo de 
convergência que deve realizar-se por 
etapas lineares ao longo do período de 
transição. Todavia, a fim de evitar 
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Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

consequências financeiras perturbadoras 
para os agricultores, os Estados-Membros 
que tenham utilizado o regime de 
pagamento único, e especialmente o 
modelo histórico, devem ser autorizados a 
ter parcialmente em conta fatores históricos 
no cálculo do valor dos direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
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níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. A contribuição dos 
Estados-Membros em causa para esta 
convergência não deve exceder uma 
determinada percentagem da dotação 
inicial. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. fr

Justificação

A percentagem da dotação inicial será determinada em função do resultado das negociações 
relativas ao quadro financeiro plurianual.
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Alteração 200
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. O valor dos direitos ao 
pagamento de um Estado-Membro ou 
região deve aproximar-se gradualmente 
até atingir, pelo menos, o nível de 
convergência estabelecido para 2019. 
Todavia, a fim de evitar consequências 
financeiras perturbadoras para os 
agricultores, os Estados-Membros que 
tenham utilizado o regime de pagamento 
único, e especialmente o modelo histórico, 
devem ser autorizados a ter parcialmente 
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especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

em conta fatores históricos no cálculo do 
valor dos direitos ao pagamento no 
primeiro ano de aplicação do novo regime. 
É conveniente que o debate do próximo 
quadro financeiro plurianual para o período 
com início em 2021 se focalize igualmente 
no objetivo da convergência integral, 
através da distribuição equitativa do apoio 
direto em toda a União Europeia durante 
esse período.

Or. es

Justificação

Evitar distorções, assegurar a estabilidade das explorações num momento de grande 
contração dos orçamentos públicos, possibilitar que os estados e as regiões tenham margem 
para iniciar a convergência interna e estabelecer um limite razoável às variações dos apoios 
recebidos pelos beneficiários para não colocar em perigo a viabilidade das explorações.

Alteração 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
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conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro 
financeiro plurianual para o período com 
início em 2021 se focalize igualmente no 
objetivo da convergência integral, através 
da distribuição equitativa do apoio direto 
em toda a União Europeia durante esse 
período.

conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2021 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime.

Or. en

Alteração 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Sem prejuízo desta convergência, o 
nível de pagamentos diretos na Estónia, 
Lituânia e Letónia deve atingir, no 
mínimo, o nível mais baixo de todos os 
Estados-Membros, excetuando os três 
referidos. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Neste contexto, a diferença dos 
pagamentos diretos por hectare num 
Estado-Membro não deve exceder a 
diferença por hectare entre 
Estados-Membros. Além disso, todos os 
direitos ao pagamento ativados em 2019 
num Estado-Membro ou numa região 
devem ter um valor unitário uniforme, 
resultante de um processo de convergência 
que deve realizar-se por etapas lineares ao 
longo do período de transição. Todavia, a 
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que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

fim de evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. de

Alteração 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
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níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90% da média devem reduzir 
de um terço o diferencial entre o seu nível 
atual e este nível. Esta convergência deve 
ser financiada proporcionalmente por todos 
os Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90% da média devem reduzir 
de um terço o diferencial entre o seu nível 
atual e este nível. Esta convergência deve 
ser financiada proporcionalmente por todos 
os Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período. Para o efeito, as medidas de 
apoio financeiro devem ser concebidas 
para facilitar a aplicação das novas 
políticas agrícolas comuns por parte dos 
Estados-Membros.   

Or. ro

Alteração 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em 
conta fatores históricos no cálculo do valor 
dos direitos ao pagamento no primeiro ano 
de aplicação do novo regime. É 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter em conta fatores 
históricos no cálculo do valor dos direitos 
ao pagamento no primeiro ano de aplicação 
do novo regime. É conveniente que o 
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conveniente que o debate do próximo 
quadro financeiro plurianual para o período 
com início em 2021 se focalize igualmente 
no objetivo da convergência integral, 
através da distribuição equitativa do apoio 
direto em toda a União Europeia durante 
esse período.

debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os pagamentos diretos devem ser 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
molde a que cada Estado-Membro receba, 
como limite máximo nacional, um 
montante correspondente ao número de 
hectares abrangidos por pedidos de 
pagamentos diretos em 2013 multiplicado 
pela taxa média de pagamentos diretos em 
toda a União Europeia em 2013. Os 
Estados-Membros cuja média de 
pagamentos diretos por hectare é superior 
a 110 % dos pagamentos médios na UE 
podem aplicar pagamentos adicionais do 
respetivo orçamento nacional.

Or. en

Alteração 206
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Tendo em conta o artigo 18.º do 
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Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que proíbe a discriminação de 
qualquer pessoa com base na 
nacionalidade, e o artigo 39.º, n.º 2, do 
Tratado, que permite, na política agrícola, 
tomar em consideração as disparidades 
entre regiões e não entre 
Estados-Membros, assim como o artigo 
40.º, n.º 2, que exclui a discriminação 
entre produtores agrícolas na UE. A fim 
de garantir um sistema justo e não 
discriminatório de distribuição de ajudas 
diretas aos agricultores em vários 
Estados-Membros, os envelopes nacionais 
devem ser calculados segundo uma taxa 
única por hectare para toda a União 
Europeia correspondente ao pagamento 
médio por hectare em 2013.

Or. pl

Alteração 207
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para além da convergência dos 
apoios a nível nacional e regional, 
cumpre igualmente adaptar os envelopes 
nacionais dos pagamentos diretos a fim de 
que, nos Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos por hectare seja 
inferior a 70 % da média da União 
Europeia, a diferença relativamente à 
média sofra uma redução de 30 %. Para 
os Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos se situe entre 70 % e 
80 % da média, a diferença deve baixar 
em 25 % e para os Estados-Membros cujo 
nível de pagamentos diretos seja superior 
a 80 % da média a diferença deve sofrer 
uma redução de 20 %. Após a aplicação 
destes mecanismos, nenhum 
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Estado-Membro deve receber menos de 
65 % da média da União. Relativamente 
aos Estados-Membros cujo nível de apoio 
seja superior à média da União, o esforço 
de convergência não deve conduzi-los a 
um nível inferior a essa média. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União.

Or. pl

Alteração 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para além da convergência dos 
apoios a nível nacional e regional, 
cumpre igualmente adaptar as dotações 
nacionais dos pagamentos diretos a fim de 
que, nos Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos por hectare seja 
inferior a 70 % da média da União 
Europeia, a diferença relativamente à 
média sofra uma redução de 30 %. Para 
os Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos se situe entre 70 % e 
80 % da média, a diferença deverá baixar 
de 25 % e, para os Estados-Membros cujo 
nível de pagamentos diretos seja superior 
a 80 % da média, a diferença deverá 
sofrer uma redução de 10 %. Após a 
aplicação destes mecanismos, nenhum 
Estado-Membro deverá receber menos de 
65 % da média da União. Relativamente 
aos Estados-Membros cujo nível de apoios 
seja superior à média da União, o esforço
de convergência não deverá conduzi-los a 
um nível inferior a essa média. A 
convergência deve ser financiada 
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proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Os Estados-Membros que 
permanecem abaixo da média da UE após 
a redução acima descrita terão a 
oportunidade de ultrapassar a diferença 
usando dotações orçamentais nacionais.

Or. ro

Alteração 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os direitos ao pagamento ativados 
em 2019 num Estado-Membro ou numa 
região podem ter um valor unitário 
uniforme, resultante de um período de 
convergência, todavia, a fim de evitar 
consequências financeiras e produtivas 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em 
conta fatores históricos no cálculo do 
valor dos direitos ao pagamento. É 
conveniente que o debate do próximo 
quadro financeiro plurianual para o 
período com início em 2021 se focalize 
igualmente na questão da convergência, 
tendo em consideração a revisão da 
reforma da PAC em 2017.

Or. en

Alteração 210
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os pagamentos diretos devem ser 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
molde a que cada Estado-Membro receba, 
como limite máximo nacional, um 
montante correspondente ao número de 
hectares abrangido por pedidos de 
pagamentos diretos em 2013 multiplicado 
pela taxa média de pagamentos diretos em 
toda a União Europeia em 2013. Os 
Estados-Membros cuja média de 
pagamentos diretos por hectare é superior 
110 % dos pagamentos médios na UE 
podem aplicar pagamentos adicionais do 
respetivo orçamento nacional.

Or. en

Alteração 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) Os Estados-Membros que utilizam
o regime de pagamento único por 
superfície (RPUS) podem manter este 
sistema, sujeito a modificações para 
acomodar o novo regime de pagamento de 
base e as condições dispostas no Capítulo 
2 do presente regulamento.

Or. en

Alteração 212
Janusz Wojciechowski
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Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) No caso dos Estados-Membros, 
cujo nível de pagamentos diretos será 
significativamente reduzido devido à 
introdução de uma taxa única, é 
necessário introduzir uma possibilidade 
de completar os pagamentos 
voluntariamente a partir dos orçamentos 
nacionais, o que permite atenuar os 
resultados da redução.

Or. pl

Alteração 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) Tendo em conta que, nos novos 
Estados-Membros, o pagamento médio 
por hectare é calculado usando uma 
fórmula reguladora baseada em anos 
anteriores para garantir a equidade, no 
âmbito do modelo aplicado aos 
Estados-Membros mais antigos, para 
além da superfície, deve-se igualmente ter 
em consideração a superfície resultante 
da conversão em hectares do número de 
animais relativamente à qual foram 
efetuados pagamentos nacionais 
complementares.

Or. ro

Alteração 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) Os Estados-Membros que, até 31 
de dezembro de 2013, utilizem o regime de 
pagamento único numa base regional ou 
híbrida regional, podem manter os seus 
direitos ao pagamento existentes, sujeitos 
a modificações para acomodar as 
condições dispostas no Capítulo 2 do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 215
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo 
a determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os Estados-
Membros devem igualmente continuar a 
manter uma reserva nacional, que deve 
servir para facilitar a participação de 
novos jovens agricultores no regime ou 
pode ser utilizada para atender a 
necessidades específicas em certas 
regiões. As regras sobre a transferência e 
utilização de direitos ao pagamento devem 
ser mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os Estados-
Membros devem igualmente continuar a 
manter uma reserva nacional, que deve
servir para facilitar a participação de novos 
jovens agricultores no regime ou pode ser 
utilizada para atender a necessidades 
específicas em certas regiões. As regras 
sobre a transferência e utilização de 
direitos ao pagamento devem ser mantidas, 
mas, sempre que possível, simplificadas.

(22) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter uma reserva nacional, 
que pode servir para o Estado-Membro
facilitar a participação de novos jovens 
agricultores no regime ou pode ser 
utilizada para atender a necessidades 
específicas em certas regiões. As regras 
sobre a transferência e utilização de 
direitos ao pagamento devem ser mantidas, 
mas, sempre que possível, simplificadas.

Or. en

Alteração 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 

(22) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 



PE491.238v01-00 114/179 AM\905018PT.doc

PT

orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter uma reserva nacional, 
que deve servir para facilitar a participação 
de novos jovens agricultores no regime ou 
pode ser utilizada para atender a 
necessidades específicas em certas regiões. 
As regras sobre a transferência e utilização 
de direitos ao pagamento devem ser 
mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter uma reserva nacional, 
que pode servir para facilitar a participação 
de novos jovens agricultores no regime ou 
pode ser utilizada para atender a 
necessidades específicas em certas regiões. 
As regras sobre a transferência e utilização 
de direitos ao pagamento devem ser 
mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

Or. en

Justificação

As medidas do 2º Pilar relacionadas com os jovens agricultores são uma forma mais eficaz 
de apoiar e incentivar os novos operadores; por conseguinte as medidas do 1º Pilar devem 
ser aplicadas de forma voluntária pelos Estados-Membros.

Alteração 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter uma reserva nacional, 
que deve servir para facilitar a participação 
de novos jovens agricultores no regime ou 
pode ser utilizada para atender a 
necessidades específicas em certas regiões. 
As regras sobre a transferência e utilização 
de direitos ao pagamento devem ser 
mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

(22) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter, pelo menos no 
primeiro ano de aplicação do novo regime 
de pagamento de base, uma reserva 
nacional que pode ser administrada 
regionalmente, que deve servir para 
facilitar a participação de jovens 
agricultores e novos operadores no regime 
ou pode ser utilizada para atender a 
necessidades específicas em certas regiões. 
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As regras sobre a transferência e utilização 
de direitos ao pagamento devem ser 
mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

Or. en

Alteração 219
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A renovação das gerações e uma 
melhor cooperação entre as mesmas 
devem tornar-se uma prioridade pendente 
para a distribuição de pagamentos diretos 
aos agricultores e novos operadores, bem 
como para medidas de apoio ao 
desenvolvimento rural; tendo em conta 
que apenas 6 % dos agricultores europeus 
têm menos de 35 anos e 80 % têm mais de 
55 e que, por isso, quase 4,5 milhões de 
agricultores estão quase a reformar-se 
nos próximos 10 anos, os programas de 
desenvolvimento rural e os regimes de 
apoio direto devem, por isso, melhorar 
especificamente a transferência e troca 
das melhores práticas sustentáveis e dos 
conhecimentos sobre explorações 
agrícolas e entre as comunidades rurais.

Or. en

Alteração 220
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-B) A experiência adquirida com a 
aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo 
a determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter uma reserva nacional, 
que deve servir para facilitar a 
participação de novos jovens agricultores 
e novos operadores no regime ou pode ser 
utilizada para atender a necessidades 
específicas em certas regiões. As regras 
sobre a transferência e utilização de 
direitos ao pagamento devem ser 
mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

Or. en

Alteração 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e clarificar as 
situações específicas suscetíveis de surgir 
na aplicação do regime de pagamento de 
base, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de: 
estabelecer regras relativas à elegibilidade 
e ao acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento de base em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 

(23) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e clarificar as 
situações específicas suscetíveis de surgir 
na aplicação do regime de pagamento de 
base, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de: 
estabelecer regras relativas à elegibilidade 
e ao acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento de base em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 
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jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração; estabelecer 
regras relativas ao cálculo do valor e do 
número ou ao aumento do valor dos 
direitos ao pagamento no que diz respeito à 
atribuição de direitos ao pagamento, 
incluindo regras sobre a possibilidade de 
determinar um valor e um número 
provisórios ou um aumento provisório dos 
direitos ao pagamento atribuídos com base 
no pedido do agricultor, sobre as condições 
de determinação do valor e do número 
provisórios e definitivos de direitos ao 
pagamento e sobre os casos em que um 
contrato de venda ou de arrendamento 
possa afetar a atribuição de direitos ao 
pagamento; estabelecer regras relativas à 
determinação e ao cálculo do valor e do 
número de direitos ao pagamento recebidos 
da reserva nacional; e estabelecer regras 
relativas à alteração do valor unitário dos 
direitos ao pagamento em caso de frações 
de direitos ao pagamento e critérios de 
atribuição de direitos ao pagamento em 
conformidade com a utilização da reserva 
nacional, bem como a agricultores que não 
tenham pedido apoio em 2011.

jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração; estabelecer 
regras relativas ao cálculo do valor e do 
número ou ao aumento do valor dos 
direitos ao pagamento no que diz respeito à 
atribuição de direitos ao pagamento, 
incluindo regras sobre a possibilidade de 
determinar um valor e um número 
provisórios ou um aumento provisório dos 
direitos ao pagamento atribuídos com base 
no pedido do agricultor, sobre as condições 
de determinação do valor e do número 
provisórios e definitivos de direitos ao 
pagamento e sobre os casos em que um 
contrato de venda ou de arrendamento 
possa afetar a atribuição de direitos ao 
pagamento; estabelecer regras relativas à 
determinação e ao cálculo do valor e do 
número de direitos ao pagamento recebidos 
da reserva nacional; e estabelecer regras 
relativas à alteração do valor unitário dos 
direitos ao pagamento em caso de frações 
de direitos ao pagamento e critérios de 
atribuição de direitos ao pagamento em 
conformidade com a utilização da reserva 
nacional, bem como a agricultores que não 
tenham pedido apoio em 2009, 2010 ou 
2011.

Or. en

Alteração 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e clarificar as 
situações específicas suscetíveis de surgir 
na aplicação do regime de pagamento de 
base, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de: 

(23) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e clarificar as 
situações específicas suscetíveis de surgir 
na aplicação do regime de pagamento de 
base, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de: 
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estabelecer regras relativas à elegibilidade 
e ao acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento de base em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 
jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração; estabelecer 
regras relativas ao cálculo do valor e do 
número ou ao aumento do valor dos 
direitos ao pagamento no que diz respeito à 
atribuição de direitos ao pagamento, 
incluindo regras sobre a possibilidade de 
determinar um valor e um número 
provisórios ou um aumento provisório dos 
direitos ao pagamento atribuídos com base 
no pedido do agricultor, sobre as condições 
de determinação do valor e do número 
provisórios e definitivos de direitos ao 
pagamento e sobre os casos em que um 
contrato de venda ou de arrendamento 
possa afetar a atribuição de direitos ao 
pagamento; estabelecer regras relativas à 
determinação e ao cálculo do valor e do 
número de direitos ao pagamento recebidos 
da reserva nacional; e estabelecer regras 
relativas à alteração do valor unitário dos 
direitos ao pagamento em caso de frações 
de direitos ao pagamento e critérios de 
atribuição de direitos ao pagamento em 
conformidade com a utilização da reserva 
nacional, bem como a agricultores que não 
tenham pedido apoio em 2011.

estabelecer regras relativas à elegibilidade 
e ao acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento de base em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 
jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração; estabelecer 
regras relativas ao cálculo do valor e do 
número ou ao aumento do valor dos 
direitos ao pagamento no que diz respeito à 
atribuição de direitos ao pagamento, 
incluindo regras sobre a possibilidade de 
determinar um valor e um número 
provisórios ou um aumento provisório dos 
direitos ao pagamento atribuídos com base 
no pedido do agricultor, sobre as condições 
de determinação do valor e do número 
provisórios e definitivos de direitos ao 
pagamento e sobre os casos em que um 
contrato de venda ou de arrendamento 
possa afetar a atribuição de direitos ao 
pagamento; estabelecer regras relativas à 
determinação e ao cálculo do valor e do 
número de direitos ao pagamento recebidos 
da reserva nacional; e estabelecer regras 
relativas à alteração do valor unitário dos 
direitos ao pagamento em caso de frações 
de direitos ao pagamento e critérios de 
atribuição de direitos ao pagamento em 
conformidade com a utilização da reserva 
nacional, bem como a agricultores que não 
tenham pedido apoio no período de 2009 a
2011.

Or. en

Alteração 223
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e clarificar as 

(23) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e clarificar as 
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situações específicas suscetíveis de surgir 
na aplicação do regime de pagamento de 
base, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de: 
estabelecer regras relativas à elegibilidade 
e ao acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento de base em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 
jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração; estabelecer 
regras relativas ao cálculo do valor e do 
número ou ao aumento do valor dos 
direitos ao pagamento no que diz respeito à 
atribuição de direitos ao pagamento, 
incluindo regras sobre a possibilidade de 
determinar um valor e um número 
provisórios ou um aumento provisório dos 
direitos ao pagamento atribuídos com base 
no pedido do agricultor, sobre as condições 
de determinação do valor e do número 
provisórios e definitivos de direitos ao 
pagamento e sobre os casos em que um 
contrato de venda ou de arrendamento 
possa afetar a atribuição de direitos ao 
pagamento; estabelecer regras relativas à 
determinação e ao cálculo do valor e do 
número de direitos ao pagamento recebidos 
da reserva nacional; e estabelecer regras 
relativas à alteração do valor unitário dos 
direitos ao pagamento em caso de frações 
de direitos ao pagamento e critérios de 
atribuição de direitos ao pagamento em 
conformidade com a utilização da reserva 
nacional, bem como a agricultores que não 
tenham pedido apoio em 2011.

situações específicas suscetíveis de surgir 
na aplicação do regime de pagamento de 
base, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de: 
estabelecer regras relativas à elegibilidade 
e ao acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento de base em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 
jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração; estabelecer 
regras relativas ao cálculo do valor e do 
número ou ao aumento do valor dos 
direitos ao pagamento no que diz respeito à 
atribuição de direitos ao pagamento, 
incluindo regras sobre a possibilidade de 
determinar um valor e um número 
provisórios ou um aumento provisório dos 
direitos ao pagamento atribuídos com base 
no pedido do agricultor, sobre as condições 
de determinação do valor e do número 
provisórios e definitivos de direitos ao 
pagamento e sobre os casos em que um 
contrato de venda ou de arrendamento 
possa afetar a atribuição de direitos ao 
pagamento; estabelecer regras relativas à 
determinação e ao cálculo do valor e do 
número de direitos ao pagamento recebidos 
da reserva nacional; e estabelecer regras 
relativas à alteração do valor unitário dos 
direitos ao pagamento em caso de frações 
de direitos ao pagamento e critérios de 
atribuição de direitos ao pagamento em 
conformidade com a utilização da reserva 
nacional, bem como a agricultores que não 
tenham pedido apoio em 2010 ou 2011.

Or. en

Alteração 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas 
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, 

Suprimido
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atentos os reconhecidos benefícios 
ambientais dos sistemas de agricultura 
biológica. A inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Justificação

Na sua forma atual, as propostas relativas à «Ecologização» podem prejudicar o ambiente, 
em vez de contribuir para a sua preservação.

Alteração 225
Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 

Suprimido
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respeito aos agricultores cujas 
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, 
atentos os reconhecidos benefícios 
ambientais dos sistemas de agricultura 
biológica. A inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 226
Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 

Suprimido
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utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas 
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de junho 
de 2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, 
atentos os reconhecidos benefícios 
ambientais dos sistemas de agricultura 
biológica. A inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ].

Or. en
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Alteração 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 

(26) Enquanto o objetivo principal da 
nova PAC é continuar a levar a cabo as 
anteriores reformas orientadas para o 
mercado, o melhoramento do desempenho 
ambiental e o reconhecimento do papel 
que os bens públicos desempenham na 
agricultura é um elemento cada vez mais 
importante da nova PAC. O 
melhoramento do desempenho ambiental 
pode ser atingido através de uma 
componente «ecologização» negociada e 
voluntária dos pagamentos diretos que 
pode ser utilizada em alguns casos para 
apoiar práticas agrícolas benéficas para o 
clima. Para o efeito, os Estados-Membros 
podem utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por um 
leque de práticas possíveis que podem ser 
seguidas pelos agricultores, dirigidas a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas podem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura. Estas ações podem 
incluir medidas de ecologização, tais 
como a seleção das culturas para a vida 
selvagem, aves e insetos forrageiros, 
corredores de biodiversidade planeados, 
medidas de redução das alterações 
climáticas, gestão geral do ambiente e
investigação e inovação. O caráter dessas 
práticas deve igualmente dizer respeito aos 
agricultores cujas explorações estejam total 
ou parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
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produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. O mesmo benefício
deve ser concedido aos agricultores 
envolvidos nos regimes de gestão 
agroambiental ao nível nacional ao 
abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005.

Or. en

Alteração 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar 30 % dos seus limites máximos 
nacionais de pagamentos diretos para 
conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por três 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
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suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

ações anuais simples, equivalentes e
personalizadas que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com as condições agrícolas nacionais e/ou 
regionais, tais como a diversificação das 
culturas, a manutenção de prados 
permanentes, as superfícies de interesse 
ecológico, o plano de gestão dos 
nutrientes, o plano de eficiência 
energética na exploração e a cobertura do 
solo no inverno. Essas práticas devem 
igualmente dizer respeito aos agricultores 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. O mesmo se aplica 
aos agricultores que cumprem os 
requisitos dos regimes certificados 
nacionais ou regionais, aprovados 
independentemente, que são benéficos 
para o ambiente e o clima. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem, como 
sanção administrativa aplicável máxima,
à exclusão total do agricultor em causa do 
apoio a receber ao abrigo desta 
componente com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].
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Or. en

Alteração 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» dos pagamentos diretos 
para práticas agrícolas benéficas para o 
clima e o ambiente, aplicável em toda a 
União. Para o efeito, os Estados-Membros 
devem utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas climáticas e ambientais a seguir 
pelos agricultores, dirigidas 
prioritariamente a objetivos de política 
climática e ambiental. Tais práticas devem 
assumir a forma de ações anuais, 
extracontratuais, simples e generalizadas, 
que vão além da condicionalidade e 
estejam relacionadas com a agricultura, tais 
como a diversificação das culturas, a 
manutenção de prados e pastagens
permanentes e culturas permanentes, as 
superfícies de interesse ecológico, a gestão 
de nutrientes na exploração, a cobertura 
do solo no inverno, a lavoura mínima ou 
nula e a perfuração direta, os planos de 
ação em matéria de biodiversidade e a 
gestão dos recursos hídricos. Essas
práticas devem igualmente dizer respeito 
aos agricultores cujas explorações estejam 
total ou parcialmente situadas em zonas da 
rede «Natura 2000» abrangidas pela 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
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objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

selvagens, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, os
agricultores em regimes agroambientais, 
os agricultores cuja exploração agrícola é 
certificada de acordo com os regimes 
nacionais de certificação ambiental e os 
agricultores com mais de 70 % da área 
agrícola elegível coberta de prados devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação. A inobservância da 
componente «ecologização» não deve dar 
origem a uma redução do pagamento de 
base.

Or. en

Alteração 230
James Nicholson, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» dos pagamentos diretos 
que apoiará práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente, aplicável em 
toda a União. Para o efeito, os 
Estados-Membros podem utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual, em suplemento do 
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suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

pagamento de base, por práticas a seguir 
pelos agricultores, dirigidas 
prioritariamente a objetivos de política 
climática e ambiental. Tais práticas devem 
assumir a forma de ações anuais, 
extracontratuais, simples e generalizadas, 
que vão além da condicionalidade e 
estejam relacionadas com a agricultura, tais 
como a diversificação das culturas, a 
manutenção de prados permanentes e as 
superfícies de interesse ecológico. O 
caráter dessas práticas deve igualmente 
dizer respeito aos agricultores cujas 
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. O 
mesmo se aplica aos agricultores que 
subscrevam programas agroambientais no 
âmbito do desenvolvimento rural ou que 
se empenhem num dispositivo nacional de 
certificação reconhecido pelo seu 
interesse ecológico. Os agricultores 
também devem ser capazes de cooperar 
com outras explorações nas proximidades 
no sentido de cumprir de forma coletiva 
as obrigações em matéria de ecologização 
e permitir que a diversificação de culturas 
tenha lugar coordenadamente nas 
explorações associadas, bem como 



PE491.238v01-00 130/179 AM\905018PT.doc

PT

assegurar que as terras agrícolas 
produtivas não são retiradas da produção 
apenas para cumprir metas artificiais.

Or. en

Alteração 231
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. Considera-se que as
explorações da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992
(preservação de habitats), e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009
(aves selvagens), bem como as que são 
beneficiárias dos apoios agroambientais e 
climáticos a que se refere o artigo 29.º do 
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Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Regulamento (UE) n.º [...] [RDR], 
cumprem os requisitos exigidos para a 
componente «ecologização», devido às 
exigências ambientais a que estão sujeitos 
os seus processos produtivos. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. Da 
mesma forma, tendo em conta os 
benefícios ambientais per se de alguns 
tipos de produções, tais como as culturas 
permanentes que podem optar pelo 
pagamento de base, os prados 
permanentes, as leguminosas e o arroz, as 
suas componentes devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer outras 
obrigações. A oliveira, a vinha e as 
fruteiras caracterizam o ecossistema de 
grandes regiões, contribuindo para a 
estabilidade dos solos contra a erosão, 
para a fixação de CO2 e para a redução 
da emissão de gases com efeito de estufa. 
A inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] que 
nunca devem ser superiores ao montante 
do próprio pagamento «ecológico».

Or. es

Justificação

Incluir entre os beneficiários automáticos do pagamento verde todos os segmentos que, por 
motivos de custos adicionais, lucros cessantes e condições especiais de cultura por razões 
ambientais, merecem ser beneficiários automáticos desse pagamento. Valorizar os efeitos 
ambientais diretos de algumas culturas devido às suas qualidades fitológicas ou ao seu papel 
na manutenção de certos habitats e limitar as sanções à exclusão da lista de beneficiários do 
pagamento verde.
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Alteração 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas e a manutenção 
de pastagens e de prados permanentes, de 
culturas perenes associadas a práticas 
agrícolas adequadas e de superfícies de 
interesse ecológico. Essas práticas devem
igualmente dizer respeito aos agricultores 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, devem beneficiar da 
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Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. O mesmo se aplica 
aos agricultores que aderem aos 
programas agroambientais no âmbito do 
desenvolvimento rural ou que se 
comprometem a promover um sistema 
nacional de certificação reconhecido pelo 
seu interesse ambiental, ou ainda aos 
agricultores que aderem ao 
Enquadramento comunitário dos auxílios 
estatais a favor do ambiente aplicável à 
sustentabilidade dos programas 
operacionais no âmbito da OCM única, 
sendo beneficiários dos respetivos 
pagamentos, ou a normas agroambientais 
ou aprovadas a nível nacional.

Or. it

Alteração 233
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 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental. 
Para o efeito, os Estados-Membros deverão
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas deverão assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
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objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

diversificação das culturas, a manutenção 
de prados e de pastagens permanentes, de 
culturas perenes associadas a práticas 
agrícolas adequadas e de superfícies de 
interesse ecológico. Essas práticas deverão
igualmente dizer respeito aos agricultores 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. O mesmo se aplica 
aos agricultores que aderem aos 
programas agroambientais no âmbito do 
desenvolvimento rural ou que se 
comprometem a promover um sistema 
nacional de certificação reconhecido pelo 
seu interesse ambiental, ou ainda aos 
agricultores que aderem ao 
enquadramento comunitário dos auxílios 
estatais a favor do ambiente aplicável aos 
programas operacionais no âmbito da
OCM única ou a normas agroambientais 
aprovadas a nível nacional.

Or. it

Alteração 234
Elisabeth Jeggle
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Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes, as superfícies de 
interesse ecológico e outras medidas 
enunciadas no artigo 29.º do presente 
regulamento. O caráter obrigatório dessas 
práticas deve igualmente dizer respeito aos 
agricultores cujas explorações estejam total 
ou parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
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beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, os agricultores que 
participam em certos programas 
agroambientais no domínio do 
desenvolvimento rural ou num processo 
nacional de certificação de interesse 
ambiental, bem como os agricultores 
cujos hectares elegíveis são compostos 
por, no mínimo, 50 % de prados 
permanentes, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. de

Alteração 235
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
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generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, bem 
como os agricultores que participem de 
forma significativa em medidas 
agroambientais, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais destes sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. de

Alteração 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91 e os 
agricultores que se tenham comprometido 
com as medidas ambientais e climáticas 
em conformidade com o disposto no 
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benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º 
[RDR] devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 237
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas e a manutenção 
de prados permanentes e de pastagens 
históricas, de culturas perenes cuja 
superfície seja mantida em condições 
agrícolas adequadas e de superfícies de 
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estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. it

Alteração 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
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o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes, das culturas 
perenes associadas a práticas 
agronómicas adequadas e das superfícies 
de interesse ecológico. O caráter 
obrigatório dessas práticas deve igualmente 
dizer respeito aos agricultores cujas 
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. en
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Alteração 239
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. Essas práticas devem
igualmente dizer respeito aos agricultores 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
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Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. bg

Alteração 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. Tendo em 
consideração as maiores exigências 
ambientais a que estão sujeitos os 
processos produtivos das explorações da 
rede «Natura 2000», abrangidas pela 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
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dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, bem como 
das que são beneficiárias dos apoios 
agroambientais e climáticos a que se 
refere o artigo 29.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] [RDR], considera-se que cumprem 
os requisitos exigidos para a componente 
«ecologização». Os agricultores que 
preenchem as condições estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. Da mesma forma, 
tendo em conta os benefícios ambientais 
per se de alguns tipos de produções, tais 
como as culturas permanentes que podem 
optar pelo pagamento de base, os 
produtores com prados permanentes, 
leguminosas ou arroz devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer outras 
obrigações. A oliveira, a vinha e as 
fruteiras caracterizam o ecossistema de 
grandes regiões, contribuindo para a 
estabilidade dos solos contra a erosão, 
para a fixação de CO2 e para a redução 
da emissão de gases com efeito de estufa. 
O mesmo deve aplicar-se aos agricultores 
que subscrevem programas 
agroambientais no âmbito do 
desenvolvimento rural ou que participem 
em regimes de certificação nacional com 
valor ambiental reconhecido. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] que 
nunca devem ser superiores ao montante 
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do próprio pagamento «ecológico».

Or. es

Alteração 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. Tendo em 
consideração as maiores exigências 
ambientais a que estão sujeitos os 
processos produtivos das explorações da 
rede «Natura 2000», abrangidas pela 
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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, bem como 
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desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

das que são beneficiárias dos apoios 
agroambientais e climáticos a que se 
refere o artigo 29.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] [RDR], considera-se que cumprem 
os requisitos exigidos para a componente
«ecologização». Os agricultores que 
preenchem as condições estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. Da mesma forma, 
tendo em conta os benefícios ambientais 
per se de alguns tipos de produções, tais 
como as culturas permanentes que podem 
optar pelo pagamento de base, os 
produtores de prados permanentes, 
leguminosas ou arroz devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer outras 
obrigações. A oliveira, a vinha e as 
fruteiras caracterizam o ecossistema de 
grandes regiões, contribuindo para a 
estabilidade dos solos contra a erosão, 
para a fixação de CO2 e para a redução 
da emissão de gases com efeito de estufa. 
A inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. es

Alteração 242
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico, rotação de culturas, 
sistemas baseados em leguminosas, 
medidas de autossuficiência e eficiência 
energética no âmbito da exploração, 
gestão dos recursos hídricos e do solo, 
faixas de proteção, técnicas agrícolas de 
precisão ou culturas permanentes ou 
regimes certificados sustentáveis. O 
caráter obrigatório dessas práticas deve 
igualmente dizer respeito aos agricultores 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
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benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 243
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a rotação das 
culturas, a manutenção de pastagens
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de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, 
atentos os reconhecidos benefícios 
ambientais dos sistemas de agricultura 
biológica. A inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ].

permanentes e as infraestruturas 
ecológicas. O caráter obrigatório dessas 
práticas deve igualmente dizer respeito aos 
agricultores cujas explorações estejam total 
ou parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. 

Or. en

Justificação

Os sistemas agrícolas orgânicos beneficiam de forma positiva o ambiente. No entanto, as 
explorações menos orgânicas não devem ser excluídas da ecologização para reduzir os 
encargos administrativos.

Alteração 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 26



PE491.238v01-00 150/179 AM\905018PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, 
estritamente ligado ao pagamento de base, 
por práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações simples, generalizadas e 
extracontratuais que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a rotação das 
culturas, a manutenção de prados 
permanentes e as superfícies de interesse 
ecológico. O caráter obrigatório dessas 
práticas deve igualmente dizer respeito aos 
agricultores cujas explorações estejam total 
ou parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
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benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 245
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
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selvagens , e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91 , devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

selvagens , e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas, pelo que devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais. Os agricultores que 
preenchem as condições estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91 , devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. pt

Alteração 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
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suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de pastagens permanentes e as superfícies 
de interesse ecológico. O caráter 
obrigatório dessas práticas deve igualmente 
dizer respeito aos agricultores cujas 
explorações estejam total ou parcialmente 
situadas em zonas da rede «Natura 2000» 
abrangidas pela 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, e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
desde que tais práticas sejam compatíveis 
com os objetivos destas diretivas. Os 
agricultores que preenchem as condições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91, 
devem beneficiar da componente 
«ecologização» sem necessidade de 
satisfazer qualquer outra obrigação, atentos 
os reconhecidos benefícios ambientais dos 
sistemas de agricultura biológica. A 
inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
com base no artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 247
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela 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, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as infraestruturas 
ecológicas. O caráter obrigatório dessas 
práticas deve igualmente dizer respeito aos 
agricultores cujas explorações estejam total 
ou parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela 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, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91, devem beneficiar da 
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beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 248
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A rotação das culturas é uma 
prática agronómica consolidada com 
resultados que vão além da diversidade. 
Esta aumenta a fertilidade do solo sem 
meios artificiais dispendiosos e reduz 
ainda a necessidade de utilização de 
pesticidas, oferecendo assim benefícios 
económicos aos agricultores uma vez que 
reduz a sua dependência relativamente a 
meios externos. Esta rotação combinada 
com a inclusão de culturas leguminosas 
beneficiaria o ambiente, reduziria os 
custos de produção dos agricultores e 
também ajudaria a reduzir a dependência 
da UE em termos de importações de 
proteaginosas para alimentação animal.

Or. en

Alteração 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A fim de garantir que as medidas 
de «ecologização» selecionadas pelo 
Estado-Membro aplicáveis no seu 
território oferecem benefícios 
equivalentes para o ambiente e o clima, os 
Estados-Membros devem selecionar três 
medidas relevantes de uma lista de seis 
medidas possíveis determinadas ao nível 
da UE, sendo que a sua escolha deve ser 
aprovada pela Comissão no prazo de dois 
meses após a notificação.

Or. en

Alteração 250
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) No momento da verificação do 
cumprimento das exigências ambientais 
das explorações individuais e da 
apresentação do pagamento desta fração 
dos pagamentos diretos, deve ser 
igualmente valorizado e promovido o 
método de gestão coletiva de várias 
explorações levada a cabo por 
organizações de produtores e 
cooperativas. Este procedimento tem um 
efeito multiplicador que contribui para a 
realização deste aspeto básico dos 
objetivos da Política Agrícola Comum.

Or. es

Justificação

Este sistema de gestão coletiva multiplica os benefícios ambientais e climáticos. Em princípio 
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é aplicado no âmbito das propostas de desenvolvimento rural (pagamentos do domínio 
ambiental) mas deve igualmente ser tido em consideração neste aspeto dos pagamentos 
diretos.

Alteração 251
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) O apoio para o cultivo de 
proteaginosas e leguminosas como parte 
da rotação de culturas contribui 
substancialmente para os sistemas 
agrícolas sustentáveis avançados como 
uma abordagem integrada aos desafios 
relativos à redução das alterações 
climáticas e à perda de biodiversidade e 
fertilidade do solo na agricultura; a 
investigação e a melhoria da formação e 
dos serviços de extensão para agricultores 
neste campo bem como a criação de 
infraestruturas para a produção de 
sementes, incluindo o armazenamento e a 
seleção de variedades locais e regionais, 
são essenciais para reduzir o défice de 
proteínas da UE e melhorar o rendimento 
dos agricultores;

Or. en

Alteração 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Com o intuito de assegurar que as 
obrigações associadas à medida de 

(27) Com o intuito de assegurar que as 
obrigações associadas à medida de rotação
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diversificação das culturas sejam aplicadas 
de forma proporcionada e não 
discriminatória e resultem numa maior 
proteção do ambiente, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e regras relativas à aplicação da 
medida.

das culturas sejam aplicadas de forma 
proporcionada e não discriminatória e 
resultem numa maior proteção do 
ambiente, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de 
estabelecer a definição de «cultura» e 
regras relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 253
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Com o intuito de assegurar que as 
obrigações associadas à medida de rotação 
das culturas sejam aplicadas de forma 
proporcionada e não discriminatória e 
resultem numa maior proteção do 
ambiente, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de 
estabelecer a definição de «cultura» e 
regras relativas à aplicação da medida.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar que as terras 
ocupadas por prados permanentes sejam 
mantidas como tais pelos agricultores, 

Suprimido
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deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de estabelecer 
regras relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 255
Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar que as terras 
ocupadas por prados permanentes sejam 
mantidas como tais pelos agricultores, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de estabelecer 
regras relativas à aplicação da medida.

Suprimido

Or. en

Alteração 256
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) Para assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes e por culturas 
perenes sejam mantidas como tais pelos 
agricultores, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.
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Or. it

Alteração 257
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por pastagens permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 258
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por pastagens permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por pastagens permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 260
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) 7 % das terras aráveis por 
exploração agrícola serão utilizadas de 
molde a aumentar a biodiversidade 
funcional e, por conseguinte, o 
funcionamento do ecossistema agrícola 
ou prestação de um bem público. Os 
elementos que são já com frequência 
elegíveis como medidas ambientais (por 
exemplo sebes, valas, zonas húmidas e 
outros fragmentos de habitat seminaturais 
e outros elementos paisagísticos elegíveis 
existentes) seriam adicionados às faixas 
de proteção para criar infraestruturas 
agroecológicas para sistemas agrícolas 
sustentáveis. Por conseguinte, isto não é 
nem «retirar as terras da produção» nem 
«uma nova retirada de terras da 
produção», mas antes um melhoramento 
de eficiência a longo prazo de todo o 
sistema.
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Or. en

Alteração 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Com vista a assegurar uma aplicação 
eficiente e coerente da medida sobre as 
superfícies de interesse ecológico, tendo 
simultaneamente em conta as 
especificidades dos Estados-Membros, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de melhor definir 
os tipos de superfícies de interesse 
ecológico mencionados a título da medida 
e aditar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta para efeitos da 
observância da percentagem referida na 
mesma medida.

Suprimido

Or. en

Alteração 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Com vista a assegurar uma aplicação 
eficiente e coerente da medida sobre as 
superfícies de interesse ecológico, tendo 
simultaneamente em conta as 
especificidades dos Estados-Membros, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de melhor definir 

Suprimido
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os tipos de superfícies de interesse 
ecológico mencionados a título da medida 
e aditar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta para efeitos da 
observância da percentagem referida na 
mesma medida.

Or. en

Alteração 263
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Com vista a assegurar uma aplicação 
eficiente e coerente da medida sobre as
superfícies de interesse ecológico, tendo 
simultaneamente em conta as 
especificidades dos Estados-Membros, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de melhor definir os 
tipos de superfícies de interesse ecológico
mencionados a título da medida e aditar e 
definir outros tipos de superfícies de 
interesse ecológico que possam ser tidos 
em conta para efeitos da observância da 
percentagem referida na mesma medida.

Com vista a assegurar uma aplicação 
eficiente e coerente da medida sobre as 
infraestruturas ecológicas, tendo 
simultaneamente em conta as 
especificidades dos Estados-Membros, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de melhor definir os 
tipos de infraestruturas ecológicas
mencionados a título da medida.

Or. en

Alteração 264
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)



PE491.238v01-00 164/179 AM\905018PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A fim de promover a 
biodiversidade, a proteção do ambiente e a 
produtividade agrícola, deve ser 
introduzido um regime especial para os 
setores que contribuam ativamente nessas 
áreas. Deve ser dada prioridade ao setor 
da apicultura e deve ser previsto o apoio 
direto a colónias de abelhas mantidas por 
produtores registados. Deve ser tida em 
consideração a necessidade de fundos 
para a polinização.

Or. bg

Alteração 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

29-A. Com o objetivo melhorar o 
ambiente, combater o aquecimento global, 
melhorar as condições agronómicas da 
agricultura, a Comissão submete, sem 
demora, um plano estratégico de 
abastecimento de proteínas vegetais, 
permitindo, simultaneamente, à União 
Europeia reduzir a sua acentuada 
dependência face ao exterior. Este plano 
deveria, no caso vertente, permitir o 
desenvolvimento das culturas 
oleoproteaginosas e de leguminosas na 
política agrícola comum e incentivar a 
investigação agronómica em matéria de 
variedades adaptadas e de alto 
rendimento.

Or. fr
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Alteração 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Para assegurar que os planos de 
gestão dos nutrientes disponibilizam 
registos completos e uma otimização da 
utilização de nutrientes e da aplicação de 
fertilizantes por parte dos agricultores, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de estabelecer 
regras relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 267
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) Para assegurar que os planos de 
eficiência energética garantem uma 
otimização da utilização da energia por 
parte dos agricultores e minimizam o 
recurso a combustíveis fósseis nas 
explorações, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en
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Alteração 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 29-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-C) A fim de garantir que a cobertura 
do solo no inverno é disponibilizada ao 
mesmo tempo que os benefícios desta 
medida para o ambiente e o clima são 
otimizados, os Estados-Membros devem 
determinar as datas aplicáveis para a 
criação e destruição da cobertura que 
melhor se adequa ao seu território, e deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado a fim de 
estabelecer regras adicionais relativas à 
aplicação da medida.

Or. en

Alteração 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura em zonas com 
condicionantes naturais específicas, é 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, a todos os agricultores que 
operam em tais zonas. Tal pagamento não 
deve substituir o apoio dado no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural e 
não deve ser concedido a agricultores em 

Suprimido
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zonas que foram designadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER), mas não o foram em 
conformidade com o artigo 46.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de … relativo ao 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. en

Alteração 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura em zonas com 
condicionantes naturais específicas, é 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, a todos os agricultores que operam 
em tais zonas. Tal pagamento não deve 
substituir o apoio dado no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural e não 
deve ser concedido a agricultores em zonas 
que foram designadas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), mas 

(30) A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura em zonas com 
condicionantes naturais específicas e em 
zonas abandonadas, é conveniente que os 
Estados-Membros possam utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos direto para conceder um 
pagamento anual que introduza novos 
parâmetros como a produção bruta 
vendável da exploração, o valor 
acrescentado e o número de trabalhadores 
empregados, em suplemento do pagamento 
de base, a todos os agricultores que operam 
em tais zonas. Tal pagamento não deve 
substituir o apoio dado no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural e não 
deve ser concedido a agricultores em zonas 
que foram designadas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
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não o foram em conformidade com o artigo 
46.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […] 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
…, relativo ao apoio ao desenvolvimento 
rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), mas 
não o foram em conformidade com o artigo 
46.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […] 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
…, relativo ao apoio ao desenvolvimento 
rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

Or. it

Alteração 271
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas 
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, pode
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
por um Estado-Membro para jovens 
agricultores no início das suas atividades 
agrícolas, de forma a facilitar a primeira 
instalação dos jovens agricultores e o 
ajustamento estrutural das suas explorações 
após a instalação inicial. É conveniente que 
os Estados-Membros possam utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual por superfície, em 
suplemento do pagamento de base, aos 
jovens agricultores. Tal pagamento deve 
ser exclusivamente concedido por um 
período máximo de cinco anos, dado que 
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período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

apenas deve cobrir o período inicial do 
ciclo de vida da empresa e não deve tornar-
se um auxílio ao funcionamento.

Or. en

Alteração 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas 
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos que podem ser tidos
em conta na atribuição e no 
direcionamento dos pagamentos diretos. 
Este desenvolvimento é essencial para a 
competitividade do setor agrícola na União 
e, por esse motivo, pode ser estabelecido
um apoio ao rendimento para jovens 
agricultores no início das suas atividades 
agrícolas, de forma a facilitar a primeira 
instalação dos jovens agricultores e o 
ajustamento estrutural das suas explorações 
após a instalação inicial. É conveniente que 
os Estados-Membros sejam autorizados a
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

Or. en
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Justificação

As medidas do 2º Pilar relacionadas com os jovens agricultores são uma forma mais eficaz e 
incentivam os novos participantes, por conseguinte as medidas do 1º Pilar devem ser 
aplicadas de forma voluntária pelos Estados-Membros.

Alteração 273
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores
e o ajustamento estrutural das suas 
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

(31) Tendo em conta que apenas 6 % dos 
agricultores na UE têm menos de 35 anos 
de idade e cerca de 80 % dos agricultores 
têm mais de 55, é necessário levar a cabo 
uma revitalização socialmente 
sustentável. A criação e o desenvolvimento 
de novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores ou novos 
operadores para iniciar empresas de 
exploração agrícola representam desafios 
financeiros e constituem elementos a ter 
em conta na atribuição e no 
direcionamento dos pagamentos diretos. 
Estes pagamentos devem também permitir 
a cooperação entre os agricultores mais 
velhos e mais jovens, levando a um 
desenvolvimento socialmente sustentável 
das zonas rurais. Para os novos 
agricultores, o financiamento inicial é 
muito importante para iniciar a atividade. 
Por conseguinte, o investimento 
concedido para o primeiro ano deve ser de 
pelo menos 50 % do orçamento 
disponibilizado para o período completo. 
Os novos participantes devem ser pessoas 
singulares e coletivas, bem como os que 
iniciam o seu negócio em cooperação com 
outras explorações. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
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para jovens agricultores e novos 
operadores no início das suas atividades 
agrícolas, de forma a facilitar a primeira 
instalação dos jovens agricultores e o 
ajustamento estrutural dos afetados após a 
instalação inicial. É conveniente que os 
Estados-Membros possam utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual por superfície, em 
suplemento do pagamento de base. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

Or. en

Alteração 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de
novas atividades económicas no setor
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do
setor agrícola na União e, por esse 
motivo, deve ser estabelecido um apoio ao 
rendimento para jovens agricultores no 
início das suas atividades agrícolas, de 
forma a facilitar a primeira instalação dos 
jovens agricultores e o ajustamento 
estrutural das suas explorações após a 
instalação inicial. É conveniente que os 

(31) A fim de fazer face ao desafio da 
renovação intergeracional no setor 
agrícola, onde apenas 7 % da população 
tem menos de 35 anos, deve ser 
estabelecido um apoio ao rendimento para 
jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas
explorações após a instalação inicial É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
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Estados-Membros possam utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual por superfície, em 
suplemento do pagamento de base, aos 
jovens agricultores. Tal pagamento deve 
ser exclusivamente concedido por um 
período máximo de cinco anos, dado que 
apenas deve cobrir o período inicial do 
ciclo de vida da empresa e não deve tornar-
se um auxílio ao funcionamento.

pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

Or. en

Alteração 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores e outros 
novos operadores representam desafios 
financeiros e constituem elementos a ter 
em conta na atribuição e no 
direcionamento dos pagamentos diretos. 
Este desenvolvimento é essencial para a 
competitividade do setor agrícola na União 
e, por esse motivo, deve ser estabelecido 
um apoio ao rendimento para jovens 
agricultores e novos operadores no início 
das suas atividades agrícolas, de forma a 
facilitar a primeira instalação dos jovens 
agricultores e novos operadores e o 
ajustamento estrutural das suas explorações 
após a instalação inicial. É conveniente que 
os Estados-Membros possam utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual por superfície, em 
suplemento do pagamento de base, aos 
jovens agricultores e os novos operadores. 
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cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

Tal pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

Or. en

Alteração 276
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores e novos 
operadores representam desafios 
financeiros e constituem elementos a ter 
em conta na atribuição e no 
direcionamento dos pagamentos diretos. 
Este desenvolvimento é essencial para a 
competitividade do setor agrícola na União 
e, por esse motivo, deve ser estabelecido 
um apoio ao rendimento para jovens 
agricultores e novos operadores no início 
das suas atividades agrícolas, de forma a 
facilitar a primeira instalação dos jovens 
agricultores e novos operadores e o 
ajustamento estrutural das suas explorações 
após a instalação inicial. É conveniente que 
os Estados-Membros possam utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual por superfície, em 
suplemento do pagamento de base, aos 
jovens agricultores e os novos operadores. 
Tal pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 



PE491.238v01-00 174/179 AM\905018PT.doc

PT

funcionamento.

Or. en

Alteração 277
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 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas 
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por mulheres e jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para mulheres e jovens agricultores no 
início das suas atividades agrícolas, de 
forma a facilitar a primeira instalação de 
mulheres e jovens agricultores e o 
ajustamento estrutural das suas explorações 
após a instalação inicial. É conveniente que 
os Estados-Membros possam utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual por superfície, em 
suplemento do pagamento de base, aos 
jovens agricultores. Tal pagamento deverá
ser exclusivamente concedido por um 
período de cinco anos, dado que apenas 
deve cobrir o período inicial do ciclo de 
vida da empresa e não deve tornar-se um 
auxílio ao funcionamento.

Or. it
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Alteração 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas 
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento.

(31) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas no setor 
agrícola por jovens agricultores 
representam desafios financeiros e 
constituem elementos a ter em conta na 
atribuição e no direcionamento dos 
pagamentos diretos. Este desenvolvimento 
é essencial para a competitividade do setor 
agrícola na União e, por esse motivo, deve 
ser estabelecido um apoio ao rendimento 
para jovens agricultores no início das suas 
atividades agrícolas, de forma a facilitar a 
primeira instalação dos jovens agricultores 
e o ajustamento estrutural das suas 
explorações após a instalação inicial. É 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, aos jovens agricultores. Tal 
pagamento deve ser exclusivamente 
concedido por um período máximo de 
cinco anos, dado que apenas deve cobrir o 
período inicial do ciclo de vida da empresa 
e não deve tornar-se um auxílio ao 
funcionamento. Considera que as 
mulheres no setor agrícola, que 
constituem uma parte significativa da 
mão-de-obra, devem beneficiar de 
programas de formação especiais e de 
subsídios de instalação.

Or. ro

Alteração 279
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A renovação das gerações só será 
bem-sucedida no futuro se forem 
atribuídos os mesmos direitos e 
oportunidades a homens e mulheres, 
designadamente sistemas individuais de 
segurança social, educação, reforço de 
capacidades e participação na tomada de 
decisões; a renovação das gerações 
também exige a preservação e o 
desenvolvimento ativos da importante 
essência cultural, social e recreativa que 
torna a vida nas explorações agrícolas e 
nas comunidades rurais apelativa;

Or. en

Alteração 280
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) O reconhecimento do trabalho das 
mulheres no meio rural e da sua 
contribuição direta para o equilíbrio 
económico, em particular das pequenas 
explorações e das explorações familiares, 
através de um trabalho invisível do ponto 
de vista estatístico, não reconhecido a 
nível laboral e que, como consequência, 
não gera qualquer tipo de direitos 
passivos, deve começar a fazer parte da 
Política Agrícola Comum da União 
Europeia. O regime de pagamentos 
diretos parece ser o instrumento adequado 
para promover esta inclusão das mulheres 
do meio rural na vertente económica, 
laboral e social oficial. Os fundos devem 
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ser destinados à promoção da titularidade 
conjunta das explorações nos casos 
pertinentes ou à regularização laboral das 
contribuições das mulheres para as 
explorações familiares.

Or. es

Justificação

42 % dos 26,7 milhões de pessoas que trabalham regularmente na agricultura na Europa são 
mulheres, apesar de apenas uma em cada cinco explorações ser gerida em regime de 
titularidade por mulheres. Estima-se que o trabalho de cerca de 20 milhões de europeias seja 
invisível para efeitos laborais, económicos e estatísticos.

Alteração 281
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) A realização dos objetivos 
anteriormente referidos é favorecida pelas 
previsões estabelecidas na Diretiva 
2010/41/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 7 de julho de 2010 relativa à 
aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres que 
exerçam uma atividade independente, mas 
por outro lado é prejudicada pela 
ausência de dados objetivos fiáveis que 
permitam fazer estimativas orçamentais 
fundamentadas. Por conseguinte, deve-se 
incluir neste regulamento o princípio 
geral e avançar prazos para se dispor dos 
dados e prever mecanismos concretos de 
pagamento para dar visibilidade e 
reconhecimento ao trabalho das mulheres 
no mundo rural. Em consonância com a 
filosofia de pilares presente na PAC, os 
pagamentos diretos devem centrar-se no 
reconhecimento desses aspetos 
estruturais, enquanto o FEADER deve 
incluir medidas mais concretas destinadas 
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a promover, reconhecer e financiar o 
papel das mulheres em questões como a 
diversificação, a prestação de serviços, a 
inovação e a sua contribuição geral para 
a manutenção da população no meio 
rural. Da mesma forma, o âmbito do 
FEADER é o adequado para promover as 
redes de cooperação específicas em linha 
com as propostas incluídas na proposta de 
resolução do Parlamento Europeu 
2010/2054(INI) sobre o papel das 
mulheres na agricultura e nas zonas 
rurais.

Or. es

Justificação

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es  el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Alteração 282
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e evitar 
discriminações entre eles, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de definir as condições 
em que uma pessoa coletiva pode ser 
considerada elegível para o pagamento aos 
jovens agricultores, em especial no que 
concerne a aplicação do limite de idade a 

(32) Com o intuito de garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários e evitar 
discriminações entre eles, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de definir as condições 
em que uma pessoa coletiva pode ser 
considerada elegível para o pagamento aos 
jovens agricultores ou novos operadores.
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uma ou mais pessoas singulares que 
participam na pessoa coletiva.

Or. en


