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Alteração 275
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. lv

Alteração 276
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE492.797v01-00 4/180 AM\907916PT.doc

PT

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

alterações climáticas, com emissão 
reduzida de gases de efeito de estufa e 
mais inovador.

Or. de

Alteração 277
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 278
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 

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

seguir designada «PAC»), da política de 
coesão e da política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola e florestal
da União mais equilibrado sob o ponto de 
vista territorial e ambiental, menos 
prejudicial para o clima, mais resistente às 
alterações climáticas, mais inovador e 
competitivo.

Or. bg

Alteração 279
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

No quadro global da PAC, o apoio ao 
desenvolvimento rural contribui para 
atingir os seguintes objetivos:

No quadro global da PAC, o apoio ao 
desenvolvimento rural, incluindo as 
atividades em todo o setor alimentar e 
silvícola, contribui para atingir os seguintes 
objetivos:

Or. de

Justificação

Os objetivos devem abranger todas as disposições do regulamento.

Alteração 280
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade dos agricultores nos 
seus mercados locais, regionais, nacionais 
e internacionais;
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Or. en

Alteração 281
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A viabilidade económica das 
explorações agrícolas;

Or. fr

Alteração 282
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura, 
produção alimentar e silvicultura;

Or. en

Alteração 283
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Or. en
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Alteração 284
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Or. de

Alteração 285
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Or. bg

Alteração 286
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Or. en

Justificação

Os objetivos e as prioridades da política de desenvolvimento rural devem contribuir para 
melhorar a competitividade da agricultura e da silvicultura.
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Alteração 287
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Or. en

Alteração 288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e 
floresta;

Or. pt

Alteração 289
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Or. fr

Justificação

Enfatização do potencial económico das florestas em termos de competitividade e emprego 
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(contribuição das florestas na luta contra as alterações climáticas e na estratégia UE 2020).

Alteração 290
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A competitividade da agricultura; (1) A competitividade da agricultura e da 
silvicultura;

Or. ro

Alteração 291
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) A manutenção e a criação de 
emprego;

Or. fr

Alteração 292
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) A viabilidade económica das 
explorações agrícolas;

Or. fr
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Alteração 293
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Apoiar e valorizar os pequenos e 
médios agricultores e a agricultura 
familiar e inverter a desertificação 
económica, social e humana do mundo 
rural;

Or. pt

Alteração 294
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) a gestão sustentável dos recursos 
naturais globais e ações no domínio do 
clima,

(2) a gestão sustentável dos recursos 
naturais globais e ações que contribuem 
para a redução do aquecimento climático;

Or. fr

Alteração 295
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) a gestão sustentável dos recursos 
naturais globais e ações no domínio do 
clima;

(2) a gestão sustentável dos recursos 
naturais globais e ações que combatam o 
aquecimento climático;

Or. fr
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Alteração 296
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A gestão sustentável dos recursos 
naturais e ações no domínio do clima;

(2) A gestão sustentável dos sistemas 
agrícolas e dos recursos naturais, incluindo 
ações no domínio do clima;

Or. en

Alteração 297
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais.

(3) Um desenvolvimento territorial e 
económico, ao nível regional, equilibrado 
das zonas rurais.

Or. de

Justificação

Os objetivos do regulamento FEADER devem ser coerentes com as metas de crescimento a 
estratégia Europa 2020. Uma das condições prévias é melhorar e interligar crescimento 
regional, cadeias de abastecimento regionais e economia regional.

Alteração 298
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais.

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das economias e das 
comunidades rurais.

Or. en

Alteração 299
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais.

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais baseado no 
crescimento dos setores agrícola e 
florestal através do desenvolvimento das 
empresas destes setores.

Or. it

Alteração 300
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais.

(3) Um desenvolvimento territorial 
equilibrado das zonas rurais baseado no 
crescimento dos setores agrícola e 
florestal através do desenvolvimento das 
empresas destes setores.

Or. it
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Alteração 301
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 3–A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
orientando-as para o aumento da 
dimensão económica e para o mercado.

Or. it

Alteração 302
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) A manutenção e o desenvolvimento 
do emprego agrícola.

Or. fr

Justificação

Os agricultores com menos de 35 anos não representam mais de 6 % da média dos 
agricultores na Europa. As políticas pró-ativas com vista a atrair novas pessoas para a 
produção agrícola são, portanto, indispensáveis e urgentes para a manutenção da 
capacidade de produção e da agricultura em diversos territórios.

Alteração 303
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) Criação e conservação de postos de 
trabalho no espaço rural

Or. de

Alteração 304
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A coesão social e a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres 
nas zonas rurais.

Or. es

Alteração 305
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos do desenvolvimento rural, que 
contribuem para a consecução da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, são 
realizados através das seguintes seis
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, que refletem os 
objetivos temáticos pertinentes do QEC:

Os objetivos do desenvolvimento rural, que 
contribuem para a consecução da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, são 
realizados através das prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural que o 
Estado-Membro considerar mais 
adequadas e que refletem os objetivos 
temáticos pertinentes do QEC:

Or. it
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Alteração 306
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos do desenvolvimento rural, que 
contribuem para a consecução da 
estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, são realizados através das 
seguintes seis prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, que 
refletem os objetivos temáticos pertinentes 
do QEC:

Os objetivos do desenvolvimento rural, que 
contribuem para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, são 
realizados através das seguintes seis 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, que refletem os 
objetivos temáticos pertinentes do QEC:

Or. fr

Alteração 307
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores 
agrícola e florestal e nas zonas rurais, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores 
agrícola e florestal e nas zonas rurais, com 
especial incidência nos seguintes domínios, 
em que cada Estado-Membro deverá 
utilizar um mínimo de 8 % da 
participação total do FEADER:

Or. fr

Alteração 308
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores 
agrícola e florestal e nas zonas rurais, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos, a partilha das melhores 
práticas e a inovação nos setores agrícola e 
florestal e nas zonas rurais, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 309
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores
agrícola e florestal e nas zonas rurais, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação provenientes 
da agricultura e da silvicultura e dos 
inovadores rurais, com especial incidência 
nos seguintes domínios:

Or. fr

Alteração 310
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores 
agrícola e florestal e nas zonas rurais, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

(1) Fomentar a transferência de 
conhecimentos e a inovação nos setores 
agrícola, alimentar e florestal e nas zonas 
rurais, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. en
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Alteração 311
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incremento da inovação e da base de 
conhecimentos nas zonas rurais;

(a) Incremento da inovação, de novas 
formas de cooperação e da base de 
conhecimentos nas zonas rurais;

Or. en

Alteração 312
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incremento da inovação e da base de 
conhecimentos nas zonas rurais;

(a) Incremento da inovação, de novas 
formas de colaboração e da base de 
conhecimentos nas zonas rurais;

Or. en

Justificação

Segundo o Banco Mundial, a inovação é uma colaboração que envolve novos atores, como 
ONG, e pode ser uma nova forma de reforçar a posição do agricultor na cadeia alimentar.

Alteração 313
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incremento da inovação e da base de 
conhecimentos nas zonas rurais;

(a) Incremento da inovação setorial e da 
base de conhecimentos nas zonas rurais;
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Or. fr

Alteração 314
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforço das ligações entre a agricultura 
e a silvicultura, a investigação e a 
inovação;

(b) Reforço das ligações entre a 
agricultura, a produção alimentar e a 
silvicultura, a investigação e a inovação;

Or. en

Justificação

O setor da produção alimentar desempenha um papel importante na cadeia alimentar. O 
setor agrícola irá beneficiar de um reforço dos conhecimentos no setor da produção 
alimentar.

Alteração 315
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incentivo da aprendizagem ao longo da 
vida e da formação profissional nos setores 
agrícola e florestal.

c) Incentivo da aprendizagem ao longo da 
vida e da formação profissional nos setores 
agrícola e florestal, assim como outros 
setores económicos no espaço rural, desde 
que contribuam para a diferenciação em 
áreas de atividade a jusante da 
agricultura ou não agrícolas, para a 
promoção do turismo, para serviços 
fundamentais para a economia e 
populações rurais, para a valorização do 
património rural e para a qualidade de 
vida no espaço rural.

Or. de
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Alteração 316
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incentivo da aprendizagem ao longo da 
vida e da formação profissional nos setores 
agrícola e florestal;

c) Incentivo da aprendizagem ao longo da 
vida e da formação profissional nos setores 
agrário e florestal.

Or. de

Alteração 317
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Reforço da formação e 
sensibilização em matéria de segurança 
nas explorações agrícolas;

Or. en

Alteração 318
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investimento e reforço das 
infraestruturas locais de transportes 
públicos, água e saneamento; serviços 
básicos de interesse geral acessíveis e de 
qualidade, designadamente cuidados de 
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saúde primários (incluindo a promoção 
da saúde e a prevenção de doenças), 
educação e prestação de cuidados, 
habitação e serviços de emprego;

Or. en

Alteração 319
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a viabilidade das explorações 
agrícolas familiares, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

Or. fr

Alteração 320
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a sustentabilidade de todos 
os tipos de agricultura e reforçar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

Or. fr

Justificação

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

Alteração 321
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e o funcionamento de 
vários mercados, e reforçar a viabilidade e 
o desempenho sustentável das explorações 
agrícolas, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 322
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura, bem 
como do setor da transformação, e 
reforçar a viabilidade das explorações 
agrícolas, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. de
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Alteração 323
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e o setor da 
transformação de produtos agrícolas, e 
reforçar a viabilidade das explorações 
agrícolas, com especial incidência nos 
seguintes domínios: 

Or. en

Alteração 324
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e o setor da 
transformação de produtos agrícolas, e 
reforçar a viabilidade das explorações 
agrícolas, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 325
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura e reforçar 
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das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

a viabilidade das explorações agrícolas, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:

Or. en

Alteração 326
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura e reforçar 
a viabilidade das explorações agrícolas, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:

Or. bg

Alteração 327
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura e reforçar 
a viabilidade das explorações agrícolas, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:

Or. en

Alteração 328
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura e reforçar 
a viabilidade das explorações agrícolas, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:

Or. en

Alteração 329
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura, e
reforçar a viabilidade das explorações 
agrícolas, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 330
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e floresta e reforçar a 
viabilidade das explorações agrícolas, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

Or. pt
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Alteração 331
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura e reforçar 
a viabilidade das explorações agrícolas, 
com especial incidência nos seguintes 
domínios:

Or. es

Justificação

Considera-se necessário alargar o âmbito das ações de reestruturação, não o limitando às 
explorações agrícolas com graves problemas estruturais.

Alteração 332
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(2) Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e silvicultura, e
reforçar a viabilidade das explorações 
agrícolas, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 333
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

Suprimido

Or. fr

Alteração 334
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

Suprimido

Or. fr

Alteração 335
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 

(a) Incentivo ao investimento em 
tecnologias agrícolas inovadoras e
facilitação da sua difusão e adoção;
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nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

Or. en

Alteração 336
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Incentivo ao investimento em 
tecnologias agrícolas inovadoras e
facilitação da sua difusão e adoção;

Or. en

Alteração 337
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Incentivo ao investimento em 
tecnologias agrícolas inovadoras e
facilitação da sua difusão e adoção;
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Or. en

Alteração 338
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Promoção dos investimentos agrícolas 
inovadores, facilitando a sua difusão e 
introdução.

Or. es

Justificação

Considera-se necessário alargar o âmbito das ações de reestruturação, não o limitando às 
explorações agrícolas com graves problemas estruturais.

Alteração 339
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação e 
modernização das explorações agrícolas;
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Or. it

Alteração 340
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação e 
modernização das explorações agrícolas;

Or. pt

Alteração 341
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves,
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação, 
cooperação e melhorias agronómicas das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves;

Or. en
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Alteração 342
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações que enfrentam graves 
problemas estruturais.

Or. en

Alteração 343
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações que enfrentam graves 
problemas estruturais.

Or. en

Alteração 344
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas, nomeadamente 
explorações com reduzida participação no 
mercado, explorações orientadas para 
setores específicos do mercado e 
explorações que necessitam de diversificar 
a produção agrícola;

Or. de

Justificação

Todas as explorações devem ter acesso às medidas de investimento.

Alteração 345
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas, nomeadamente 
explorações com reduzida participação no 
mercado, explorações orientadas para 
setores específicos do mercado e 
explorações que necessitam de diversificar 
a produção agrícola;

Or. es

Justificação

É necessário alargar o âmbito das ações de reestruturação, não o limitando às explorações 
agrícolas com graves problemas estruturais.
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Alteração 346
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas, nomeadamente 
explorações com reduzida participação no 
mercado, explorações orientadas para 
setores específicos do mercado e 
explorações que necessitam de diversificar 
a produção agrícola;

Or. es

Justificação

Considera-se necessário alargar o âmbito das ações de reestruturação, não o limitando às 
explorações agrícolas com graves problemas estruturais.

Alteração 347
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas, nomeadamente 
explorações com reduzida participação no 
mercado, explorações orientadas para 
setores específicos do mercado e 
explorações que necessitam de diversificar 
a produção agrícola;

Or. es
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Alteração 348
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas, e nomeadamente 
explorações com reduzida participação no 
mercado, explorações orientadas para 
setores específicos do mercado e 
explorações que necessitam de diversificar 
a produção agrícola;

Or. ro

Alteração 349
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação e 
modernização das explorações agrícolas 
que registam problemas estruturais e 
infraestruturais graves, nomeadamente 
explorações com reduzida participação no 
mercado, explorações orientadas para 
setores específicos do mercado e 
explorações que necessitam de diversificar 
a produção agrícola;

Or. it

Alteração 350
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

(a) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas que registam 
problemas estruturais graves, 
nomeadamente explorações com reduzida 
participação no mercado, explorações 
orientadas para setores específicos do 
mercado e explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola e, sempre 
que adequado, a facilitação da permuta de 
terras;

Or. en

Alteração 351
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Incentivo ao investimento em 
técnicas agrícolas inovadoras com vista a 
melhorar a competitividade das 
explorações;

Or. en

Alteração 352
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dinamização da renovação das 
gerações no setor agrícola.

(b) Apoio a investimentos que resultem 
num aumento da competitividade e apoio 
à viabilidade de zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas; 
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Or. en

Alteração 353
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dinamização da renovação das 
gerações no setor agrícola.

(b) Dinamização da entrada no setor
agrícola de novos operadores altamente 
qualificados, incluindo através da 
renovação das gerações;

Or. en

Alteração 354
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dinamização da renovação das 
gerações no setor agrícola.

(b) Dinamização da entrada no setor
agrícola de novos operadores altamente 
qualificados, incluindo através da 
renovação das gerações;

Or. en

Alteração 355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dinamização da renovação das 
gerações no setor agrícola.

(b) Dinamização da entrada no setor das 
explorações agrícolas de novos 
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operadores devidamente preparados, 
também mediante a renovação das 
gerações.

Or. es

Justificação

Considera-se necessário alargar o âmbito das ações de reestruturação, não o limitando às 
explorações agrícolas com graves problemas estruturais.

Alteração 356
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dinamização da renovação das 
gerações no setor agrícola.

(b) Dinamização da renovação das 
gerações no setor agrícola e nas 
comunidades rurais.

Or. en

Alteração 357
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Incentivo ao investimento em 
tecnologias agrícolas inovadoras e 
promoção da sua difusão e adoção;

Or. en

Alteração 358
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Dinamização da inovação no setor 
agrícola, a fim de garantir um futuro 
sustentável, sobretudo nos domínios do 
ambiente, do clima, da utilização eficiente 
de recursos e do bem-estar animal;

Or. en

Justificação

O reforço da competitividade da agricultura não deve estar limitado às explorações agrícolas 
que se deparam com problemas estruturais. A inovação tem de manter e melhorar a 
sustentabilidade e eficiência das explorações agrícolas em domínios fundamentais para o 
futuro, sobretudo, ambiente, clima, utilização eficiente de recursos e bem-estar animal.

Alteração 359
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Preservar a agricultura produtiva 
nas zonas de montanha ou 
desfavorecidas;

Or. fr

Alteração 360
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Melhoria do desempenho 
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económico de todas as explorações, 
reforçando a participação, a orientação e 
a diversificação em termos de mercado;

Or. en

Alteração 361
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Melhoria do desempenho 
económico de todas as explorações, 
reforçando a participação, a orientação e 
a diversificação em termos de mercado;

Or. en

Alteração 362
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Melhoria do desempenho 
económico de todas as explorações, 
reforçando a participação, a orientação e 
a diversificação em termos de mercado;

Or. en

Justificação

Existe uma necessidade geral de reforçar a competitividade da agricultura europeia. Por um 
lado, as produções que já são competitivas nos mercados globais têm uma necessidade 
constante de desenvolvimento. Por outro lado, as produções menos desenvolvidas necessitam 
de um maior desenvolvimento. O setor da produção alimentar desempenha um papel 
importante para a produção primária, assim como para o desenvolvimento das zonas rurais e 
deve estar incluído no objetivo da competitividade.
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Alteração 363
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Melhoria dos resultados económicos 
de todas as explorações agrícolas, 
reforçando a participação no mercado, a 
orientação e a diversificação;

Or. es

Justificação

Considera-se necessário alargar o âmbito das ações de reestruturação, não o limitando às 
explorações agrícolas com graves problemas estruturais.

Alteração 364
Elisabeth Köstinger, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b-A)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Aumento da competitividade do 
setor da transformação, incluindo o 
aumento da eficiência e a melhoria do 
valor acrescentado.

Or. de

Alteração 365
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Prevenir a degradação das 
explorações agrícolas e melhorar as 
características do solo com vista a uma 
produção agrícola sustentável.

Or. lv

Alteração 366
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promoção da progressão das 
mulheres no emprego e o 
empreendedorismo nas zonas rurais;

Or. es

Alteração 367
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Modernização e/ou melhoria do 
desempenho geral da atividade agrícola.

Or. pt

Alteração 368
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-B) Melhoria do desempenho 
económico de todas as explorações, 
reforçando a participação, a orientação e 
a diversificação em termos de mercado;

Or. en

Alteração 369
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Facilitação da reestruturação das 
explorações que enfrentam graves 
problemas estruturais;

Or. en

Alteração 370
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Facilitação da reestruturação das 
explorações que enfrentam graves 
problemas estruturais;

Or. en

Alteração 371
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Facilitação da reestruturação das 
explorações agrícolas, nomeadamente 
explorações com reduzida participação no 
mercado, explorações orientadas para 
setores específicos do mercado e 
explorações que necessitam de 
diversificar a produção agrícola;

Or. es

Justificação

Considera-se necessário alargar o âmbito das ações de reestruturação, não o limitando às 
explorações agrícolas com graves problemas estruturais.

Alteração 372
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Melhoria do bem-estar animal;

Or. en

Justificação

É adequado incluir o bem-estar animal nas prioridades comunitárias. Existe uma crescente 
exigência em termos de bem-estar animal; como tal, este aspeto é cada vez mais importante 
também como um indicador de competitividade.

Alteração 373
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-C) Obtenção de valor acrescentado 
para os produtos agrícolas;

Or. en

Alteração 374
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Dinamização da inovação no setor 
agrícola, a fim de garantir a 
competitividade e um futuro sustentável, 
sobretudo nos domínios do ambiente, do 
clima, da utilização eficiente de recursos e 
do bem-estar animal;

Or. en

Alteração 375
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. fr

Alteração 376
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares na agricultura, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 377
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

(3) Promover um melhor funcionamento 
da cadeia alimentar e melhorar a gestão e 
a prevenção de riscos na agricultura, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 378
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura e nas zonas rurais, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

Or. fr
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Alteração 379
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da integração dos produtores 
primários na cadeia alimentar através de 
sistemas de qualidade, promoção em 
mercados locais e cadeias de 
abastecimento curtas, agrupamentos de 
produtores e organizações 
interprofissionais;

(a) Melhoria da integração dos produtores 
primários na cadeia alimentar através de 
sistemas de qualidade, promoção e 
agrupamentos de produtores;

Or. en

Justificação

A promoção não deve estar limitada aos mercados locais e às cadeias de abastecimento 
curtas. A promoção de produtos biológicos é apenas um dos exemplos de como a promoção 
em mercados maiores é importante para o estabelecimento de uma procura suficiente. O 
FEADER não deve ser usado para apoiar as organizações interprofissionais. 

Alteração 380
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhoria da integração dos produtores 
primários na cadeia alimentar através de 
sistemas de qualidade, promoção em 
mercados locais e cadeias de abastecimento 
curtas, agrupamentos de produtores e 
organizações interprofissionais;

a) Melhoria da integração dos produtores 
primários na cadeia alimentar através de 
sistemas de qualidade, promoção em 
mercados locais e cadeias de abastecimento 
curtas e afirmação no mercado através de
agrupamentos de produtores e 
organizações interprofissionais;

Or. de



PE492.797v01-00 46/180 AM\907916PT.doc

PT

Alteração 381
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Garantia do acesso a produtos 
alimentares de qualidade a preços 
acessíveis a todos os membros da 
sociedade, em conformidade com a alínea 
e) do artigo 39.º do TFUE;

Or. en

Alteração 382
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 383
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 384
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas.

(b) Apoio à gestão e prevenção de riscos 
das explorações agrícolas através de 
medidas cautelares que reduzam os riscos 
de doenças dos animais e perda das 
colheitas.

Or. en

Alteração 385
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas.

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas, sejam eles causados 
por fatores económicos, ambientais e/ou 
sociais.

Or. it

Alteração 386
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) Restaurar, preservar e melhorar os (4) Restaurar, preservar e melhorar os 
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ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura, com especial incidência 
nos seguintes domínios:

sistemas agroecológicos e agroflorestais, 
assim como os ecossistemas que dependem 
da agricultura e da silvicultura, que 
incidem especialmente nos seguintes 
domínios:

Or. en

Alteração 387
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) Restaurar, preservar e melhorar os 
ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura, com especial incidência 
nos seguintes domínios:

(4) Restaurar, preservar e melhorar os 
ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura, com especial incidência 
na criação de bens e serviços públicos 
ambientais nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 388
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) Restaurar, preservar e melhorar os 
ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura, com especial incidência 
nos seguintes domínios:

(4) Restaurar, preservar e melhorar os 
ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura, bem como fomentar boas 
práticas de criação de animais, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 389
Alyn Smith
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nas zonas agrícolas de elevado 
valor natural, e das paisagens europeias;

(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade e utilização sustentável da 
diversidade genética, incluindo nas zonas 
Natura 2000 e nas zonas agrícolas de 
elevado valor natural, e das paisagens 
europeias;

Or. en

Alteração 390
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nas zonas agrícolas de elevado 
valor natural, e das paisagens europeias;

(a) Restauração, preservação e incremento
da biodiversidade, incluindo nas zonas 
Natura 2000 e nas zonas agrícolas de 
elevado valor natural, e das paisagens 
europeias;

Or. en

Alteração 391
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nas zonas agrícolas de elevado 
valor natural, e das paisagens europeias;

(a) Restauração, preservação e incremento
da biodiversidade, incluindo nas zonas 
Natura 2000 e nas zonas agrícolas de 
elevado valor natural, e das paisagens 
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europeias;

Or. en

Alteração 392
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Restauração e preservação da 
biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nas zonas agrícolas de elevado 
valor natural, e das paisagens europeias;

(a) Restauração, preservação e incremento
da biodiversidade, incluindo nas zonas 
Natura 2000 e nas zonas agrícolas de 
elevado valor natural, e das paisagens 
europeias;

Or. en

Alteração 393
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da gestão da água; (b) Melhoria da gestão e poupança de
água;

Or. en

Alteração 394
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da gestão da água; (b) Melhoria da gestão da água e irrigação;

Or. en

Alteração 395
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Melhoria da gestão dos solos. c) Melhoria da gestão dos solos; erosão, 
fertilizantes e pesticidas artificiais. 

Or. bg

Alteração 396
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhoria da gestão dos solos. (c) Melhoria da gestão e da fertilidade dos 
solos.

Or. en

Alteração 397
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Melhoria da gestão dos solos. (c) Melhoria da gestão dos solos e dos 
pesticidas.

Or. fr

Alteração 398
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhoria da gestão dos solos. (c) Melhoria da gestão dos solos e dos 
pesticidas.

Or. fr

Alteração 399
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Melhoria da qualidade do ar;

Or. en

Alteração 400
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Boas práticas de criação de animais.

Or. en

Justificação

As boas práticas de criação de animais incluem tanto o bem-estar como a saúde dos animais. 
Existe a necessidade de se reforçar o bem-estar e a saúde dos animais na UE, o que está de 
acordo com a Estratégia 2020 da UE em matéria de reforço da produção alimentar da UE e, 
consequentemente, da sua competitividade. As boas práticas de criação de animais 
proporcionam igualmente aos consumidores produtos que são produzidos de uma forma 
eficaz e sustentável em termos de recursos. Existe também uma ligação entre a saúde animal 
e a saúde pública (zoonoses e resistência antimicrobiana).

Alteração 401
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) Promover a utilização eficiente dos 
recursos e apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de carbono e 
resistente às alterações climáticas nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

(5) Promover a utilização eficiente dos 
recursos e apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de carbono, de 
base biológica e resistente às alterações 
climáticas nos setores agrícola, alimentar e 
florestal, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 402
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) Promover a utilização eficiente dos (5) Promover a utilização eficiente dos 
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recursos e apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de carbono e 
resistente às alterações climáticas nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

recursos e apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de carbono e 
resistente às alterações climáticas nos 
setores agrícola, alimentar e nas zonas 
rurais, bem como no setor florestal, com 
especial incidência nos seguintes domínios:

Or. fr

Alteração 403
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização 
da água pelo setor agrícola;

Suprimido

Or. en

Alteração 404
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da utilização racional da água 
pelo setor agrícola e do desenvolvimento 
de culturas e práticas com um consumo 
mais reduzido de água e recursos;

Or. fr

Alteração 405
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola; desenvolvimento 
de culturas e práticas que exijam um 
menor consumo de água;

Or. fr

Alteração 406
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola e reforço da 
resistência às secas através do 
investimento na irrigação;

Or. en

Alteração 407
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Promoção da irrigação e do acesso à 
água e melhoria da eficiência na utilização 
da água pelo setor agrícola

Or. fr

Alteração 408
Eric Andrieu
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água, facilitando o seu acesso;

Or. fr

Alteração 409
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da eficiência e da poupança
na utilização da água pelo setor agrícola;

Or. en

Alteração 410
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da eficiência e da 
sustentabilidade na utilização da água pelo 
setor agrícola;

Or. en

Alteração 411
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da eficiência na utilização da 
água pelo setor agrícola;

(a) Melhoria da eficiência e da 
sustentabilidade na utilização da água pelo 
setor agrícola;

Or. en

Alteração 412
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Garantia e melhoria dos 
rendimentos em determinadas zonas, ao 
favorecer o acesso a recursos hídricos e à 
irrigação;

Or. en

Alteração 413
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da eficiência na utilização da 
energia no setor agrícola e na indústria 
alimentar;

(b) Melhoria dos sistemas agrícolas e da 
indústria alimentar para uma menor 
dependência de energias fósseis;

Or. fr

Alteração 414
Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da eficiência na utilização da 
energia no setor agrícola e na indústria 
alimentar;

(b) Melhoria do setor agrícola e da
indústria alimentar com o intuito de 
diminuir a sua dependência das energias 
fósseis;

Or. fr

Alteração 415
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da eficiência na utilização da 
energia no setor agrícola e na indústria 
alimentar;

(b) Melhoria da eficiência e da poupança
na utilização da energia no setor agrícola e 
na indústria alimentar;

Or. en

Alteração 416
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da eficiência na utilização da 
energia no setor agrícola e na indústria 
alimentar;

(b) Melhoria da eficiência e da 
sustentabilidade na utilização da energia 
no setor agrícola e na indústria alimentar;

Or. en
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Alteração 417
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria da eficiência na utilização da 
energia no setor agrícola e na indústria 
alimentar;

(b) Melhoria da eficiência na utilização da 
água e da energia no setor agrícola e na 
indústria alimentar;

Or. en

Alteração 418
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia;

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
de fontes de energia renováveis.

Or. en

Alteração 419
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitação do fornecimento e
utilização de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia;

(c) Promoção ativa do fornecimento assim 
como da utilização de fontes de energia 
renováveis, subprodutos, resíduos, 
materiais usados e outras matérias-primas 
não alimentares, incluindo material 
celulósico não alimentar e material 
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lenhocelulósico, para promover a 
bioeconomia, sobretudo em relação à 
mobilização e logística associada;

Or. en

Justificação

Serão necessários novos equipamentos e infraestruturas, a fim de se utilizar eficientemente os 
recursos de biomassa disponíveis. Os investimentos com vista à criação e otimização de 
infraestruturas e capacidades logísticas são cruciais para garantir que toda a biomassa 
possa ser mobilizada, de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental e económico, e 
efetivamente utilizada;

Alteração 420
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitação do fornecimento e 
utilização de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia;

(c) Promoção do fornecimento e utilização 
de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares, 
incluindo material celulósico não 
alimentar e material lenhocelulósico, para 
promover a economia baseada nos 
produtos biológicos, sobretudo em relação 
à mobilização e logística associada;

Or. en

Justificação

Serão necessários novos equipamentos e infraestruturas, a fim de se utilizar eficientemente os 
recursos de biomassa disponíveis. Os investimentos com vista à criação e otimização de 
infraestruturas e capacidades logísticas são cruciais a fim de garantir que toda a biomassa 
(incluindo matérias-primas agrícolas, florestais e de resíduos) pode ser mobilizada, de uma 
forma sustentável do ponto de vista ambiental e económico, e efetivamente usada;

Alteração 421
Alyn Smith



AM\907916PT.doc 61/180 PE492.797v01-00

PT

em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia;

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
locais de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover as práticas agronómicas e 
os ciclos dos nutrientes, assim como a 
utilização sustentável de resíduos;

Or. en

Alteração 422
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitação do fornecimento e 
utilização de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia;

(c) Participação no fornecimento e 
utilização de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia;

Or. fr

Alteração 423
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
de fontes de energia renováveis, 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 

(c) Facilitação do fornecimento e utilização 
de fontes de energia e materiais
renováveis, subprodutos, resíduos, 
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outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia;

materiais usados e outras matérias-primas 
não alimentares para promover a 
bioeconomia;

Or. en

Alteração 424
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Incentivo à reutilização de 
subprodutos, resíduos, resíduos não 
alimentares, resíduos alimentares, 
celulose e materiais lenhosos na 
bioeconomia rural; 

Or. en

Alteração 425
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Dinamização do desenvolvimento de 
produção de energia sustentável em 
termos ambientais a partir de resíduos 
agrícolas, tais como, camas frescos de 
aves de capoeira, nas explorações 
agrícolas; 

Or. en

Alteração 426
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Redução das emissões de óxido nitroso 
e de metano provenientes da agricultura;

(d) Redução das emissões provenientes da 
agricultura e melhoria da qualidade do ar;

Or. en

Alteração 427
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Promoção do sequestro de carbono na 
agricultura e na silvicultura;

e) Promoção do sequestro de carbono na 
agricultura e na silvicultura, em especial, o 
sequestro de carbono em solos agrícolas;

Or. de

Alteração 428
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Dinamização da utilização de novos 
produtos de investigação e métodos e 
processos de aplicação na cadeia de valor 
agroalimentar, a fim de melhorar a gestão 
da biodiversidade e a utilização eficiente 
dos recursos;

Or. en
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Alteração 429
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Dinamização da utilização de novos 
produtos de investigação e métodos e 
processos de aplicação na cadeia de valor 
agroalimentar, a fim de melhorar a gestão 
da biodiversidade e a utilização eficiente 
dos recursos;

Or. en

Alteração 430
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 5 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Dinamização da utilização de novos 
produtos de investigação e métodos e 
processos de aplicação na cadeia de valor 
agroalimentar, a fim de melhorar a gestão 
da biodiversidade e a utilização eficiente 
dos recursos;

Or. en

Justificação

No quadro de uma clara orientação estratégica da PAC para a inovação e a 
sustentabilidade, os objetivos em matéria de desenvolvimento rural devem conduzir a uma 
visão alargada em termos de investigação e inovação, a fim de concretizar os seus objetivos. 
O incremento da utilização de novos produtos de investigação e métodos e processos de 
aplicação na cadeia de valor agroalimentar deve constituir uma das ferramentas para 
melhorar a gestão da biodiversidade e a utilização eficiente dos recursos, visto que, além 
disso, irá aumentar a produtividade e a competitividade dos agricultores europeus.
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Alteração 431
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Incentivar os métodos ou técnicas 
que permitem a diminuição do uso de 
pesticidas, nomeadamente através da 
utilização do funcionamento dos solos e 
dos sistemas vivos;

Or. fr

Alteração 432
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Segurança e melhoria do acesso à 
água, bem como a sua gestão;

Or. fr

Alteração 433
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(6) Promover a inclusão social, a redução 
da pobreza e o desenvolvimento 
económico das zonas rurais, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(6) Promover a inclusão social, a redução 
da pobreza e o desenvolvimento 
económico das zonas rurais, com especial 
incidência nos seguintes domínios em que 
cada Estado-Membro deverá utilizar um 
mínimo de 8 % da participação total do 
FEADER:
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Or. fr

Alteração 434
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(6) Promover a inclusão social, a redução 
da pobreza e o desenvolvimento 
económico das zonas rurais, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(6) Promover a inclusão social, o 
desenvolvimento económico das zonas 
rurais, a redução da pobreza e do êxodo 
agrícola e rural, com especial incidência 
nos seguintes domínios:

Or. it

Alteração 435
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(6) Promover a inclusão social, a redução 
da pobreza e o desenvolvimento 
económico das zonas rurais, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(6) Promover a inclusão social, a 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres, a redução da pobreza e o 
desenvolvimento económico das zonas 
rurais, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. es

Alteração 436
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(6) Promover a inclusão social, a redução 
da pobreza e o desenvolvimento 
económico das zonas rurais, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

(6) Promover a inclusão social, as boas 
condições para mulheres agricultoras, a 
redução da pobreza e o desenvolvimento 
económico das zonas rurais, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

Or. bg

Alteração 437
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

(a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas, em especial 
através da utilização de produtos locais ou 
autóctones, e de empregos, tais como 
novas empresas de pequena escala de 
comercialização e transformação de 
produtos alimentares;

Or. en

Alteração 438
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

(a) Dinamização da cooperação entre 
agricultores e empresas rurais, da 
diversificação e da criação de pequenas 
empresas e de empregos;

Or. en
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Alteração 439
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

(a) Promoção da diversificação económica
e da criação de pequenas empresas e de 
empregos;

Or. fr

Alteração 440
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

(a) Dinamização da diversificação, criação 
de pequenas empresas, desenvolvimento 
das que já existem e criação de empregos;

Or. en

Alteração 441
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

а) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

а) Dinamização da diversificação e da 
criação e do desenvolvimento de pequenas 
empresas e de empregos;

Or. bg
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Alteração 442
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

(a) Dinamização da diversificação, da 
criação e do intercâmbio/recuperação de 
pequenas empresas e de empregos;

Or. fr

Alteração 443
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dinamização da diversificação e da 
criação de pequenas empresas e de 
empregos;

(a) Dinamização da diversificação, da 
criação e do intercâmbio de pequenas 
empresas e de empregos;

Or. fr

Alteração 444
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promoção da utilização de fontes de 
energias renováveis nas comunidades 
rurais;

Or. en
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Alteração 445
Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Melhoria da disponibilidade e 
acessibilidade a cursos de formação, 
seminários e treino individual a nível das 
competências e da formação profissional 
relevantes nas comunidades rurais; 

Or. en

Alteração 446
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fomento do desenvolvimento local nas 
zonas rurais;

(b) Fomento do desenvolvimento local nas 
zonas rurais orientado pela comunidade;

Or. en

Alteração 447
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fomento do desenvolvimento local nas 
zonas rurais;

(b) Fomento do desenvolvimento local, e, 
sobretudo, desenvolvimento local de 
iniciativa comunitária nas zonas rurais;
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Or. en

Alteração 448
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Criação de perspetivas de futuro no 
espaço rural, de modo a contrariar o 
abandono do mesmo por jovens com boa 
formação.

Or. de

Justificação

Os espaços rurais correm o risco de ficar exangues, sobretudo devido ao abandono por parte 
de jovens com boa formação. É, por isso, urgente oferecer a esses jovens perspetivas de 
futuro e de fixação no espaço rural, através da criação de postos de trabalho qualificados e 
estruturas amigas da família.

Alteração 449
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Incentivar o envolvimento das 
mulheres no setor agrícola e o 
desenvolvimento da sua função nesse 
setor.

Or. bg

Alteração 450
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promoção do acesso aos 
equipamentos para cuidados e prevenção 
na área da saúde.

Or. en

Alteração 451
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Melhoria das condições 
sociolaborais dos grupos mais vulneráveis 
e mais associados aos desequilíbrios do 
setor, como é o caso dos trabalhadores 
por conta de outrem e, sobretudo, dos 
trabalhadores temporários e 
trabalhadores de campanhas agrícolas;

Or. es

Alteração 452
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Facilitação da instalação de novos 
agricultores nas zonas rurais com idade 
inferior a 45 anos, nomeadamente as 
mulheres, através da implementação de 
medidas que lhes permitam conciliar mais 
facilmente a vida profissional e familiar.
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Or. fr

Justificação

Para o conceito de «novo agricultor», é importante determinar uma idade mínima de modo a 
evitar determinados desvios que permitiriam, por exemplo, a um agricultor próximo da 
reforma, entregar a exploração à sua esposa com o único propósito de receber a ajuda à 
instalação. 

Alteração 453
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à inovação, ao ambiente e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à melhoria das práticas 
agronómicas e à promoção de práticas 
agrícolas sustentáveis, à inovação, à 
proteção ambiental e à atenuação das 
alterações climáticas, bem como à
melhoria do governo e à apropriação pela 
comunidade das medidas de 
desenvolvimento rural;

Or. en

Alteração 454
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à inovação, ao ambiente e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à inovação, ao ambiente e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e ao incentivo à 
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fixação.

Or. de

Justificação

Os espaços rurais correm o risco de ficar exangues, sobretudo devido ao abandono por parte 
de jovens com boa formação. É, por isso, urgente oferecer a esses jovens perspetivas de 
futuro e de fixação no espaço rural, através da criação de postos de trabalho qualificados e 
estruturas amigas da família.

Alteração 455
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à inovação, ao ambiente e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à inovação, ao ambiente, à saúde 
pública, e à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas.

Or. en

Alteração 456
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

1-A Os programas podem dar resposta a 
menos de seis prioridades, desde que tal se 
justifique com base numa análise SWOT 
e ex ante. Sempre que se justifique, o 
programa pode incluir outras áreas de 
intervenção que não estejam previstas no 
artigo 5.º, a fim de levar a cabo uma das 
prioridades. O programa deve descrever a 
estratégia e as metas para essas áreas de 
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intervenção. 

Or. en

Alteração 457
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais.

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território, um conjunto de programas 
regionais ou um programa nacional e um 
conjunto de programas regionais. Caso 
um Estado-Membro opte por um 
programa nacional e um conjunto de 
programas regionais, as medidas ou os 
tipos de operações serão programados a 
nível nacional ou a nível regional.

Or. es

Justificação

No caso dos Estados-Membros com um elevado número de regiões e nos quais se optou por 
programas regionais, é fundamental dispor de um programa nacional para que seja possível 
aplicar uma mesma medida em várias regiões.

Alteração 458
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais.

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território, um conjunto de programas 
regionais ou um programa nacional e um 
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conjunto de programas regionais. Caso 
um Estado-Membro opte por um 
programa nacional e um conjunto de 
programas regionais, as medidas ou os 
tipos de operações serão programados a 
nível nacional ou a nível regional.

Or. es

Justificação

No caso dos Estados-Membros com um elevado número de regiões e nos quais se optou por 
programas regionais, a experiência do atual período de programação 2007-2013 demonstrou 
que existem ações que não podem ser abrangidas pelos programas, visto que ultrapassam o 
âmbito territorial de uma única região, como é o caso da cooperação inter-regional. Assim, é 
fundamental dispor de um programa nacional no momento de aplicação de uma mesma 
medida em várias regiões.

Alteração 459
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais.

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais ou um conjunto de programas 
nacionais e regionais. Se um 
Estado-Membro optar por um conjunto de 
programas nacionais e regionais, cada 
medida, ou modalidade de execução, será 
programada a nível nacional ou regional.

Or. it

Alteração 460
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais.

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais ou um conjunto de programas 
nacionais e regionais. Se um Estado-
Membro optar por um conjunto de 
programas nacionais e regionais, cada 
medida, ou modalidade de execução, será 
programada a nível nacional ou regional. 

Or. it

Alteração 461
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais.

2. Os Estados-Membros podem apresentar
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais. Os Estados-Membros com 
programas regionais podem apresentar 
programas nacionais relativos à aplicação 
de determinados artigos do regulamento. 
Nestes casos, os programas regionais não 
podem aplicar esses artigos.

Or. it

Justificação

A possibilidade de aplicação de algumas medidas a nível nacional, mantendo embora uma 
programação regional direta para o desenvolvimento rural, com vista a garantir uma 
aplicação eficaz em termos de recursos suficientes e de modalidades uniformes de aplicação 
de algumas dessas medidas, excluindo simultaneamente a não duplicação de ações e 
financiamentos através da proibição da dupla aplicação das medidas a nível nacional e 
regional.
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Alteração 462
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais.

2. Os Estados-Membros podem apresentar 
um programa único para todo o seu 
território ou um conjunto de programas 
regionais ou multirregionais.

Or. fr

Alteração 463
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos comités para o estabelecimento 
destes programas de desenvolvimento e 
dos subprogramas temáticos deve ser 
promovida a representação de grupos sub-
representados, em especial, a 
representação das mulheres, por forma a 
garantir que as suas necessidades são 
levadas em conta nas estratégias locais de 
desenvolvimento.

Or. de

Alteração 464
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta.

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta. Caso um Estado-Membro opte 
pela coexistência de um programa 
nacional com programas regionais, o 
quadro nacional irá conter elementos 
comuns que asseguram a coerência e a 
ligação entre os programas.

Or. es

Justificação

No caso dos Estados-Membros com um elevado número de regiões e nos quais se optou por 
programas regionais, é fundamental dispor de um programa nacional para que seja possível 
aplicar uma mesma medida em várias regiões.

Alteração 465
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta.

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta. Caso um Estado-Membro opte 
pela coexistência de um programa 
nacional com programas regionais, o 
quadro nacional irá conter elementos 
comuns que asseguram a coerência e a 
ligação entre os programas.

Or. es
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Justificação

No caso dos Estados-Membros com um elevado número de regiões e nos quais se optou por 
programas regionais, a experiência do atual período de programação 2007-2013 demonstrou 
que existem ações que não podem ser abrangidas pelos programas, visto que ultrapassam o 
âmbito territorial de uma única região, como é o caso da cooperação inter-regional. Assim, é 
fundamental dispor de um programa nacional no momento de aplicação de uma mesma 
medida em várias regiões.

Alteração 466
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta.

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta. Se um Estado-Membro optar por 
um conjunto de programas nacionais e 
regionais, o quadro nacional deverá 
conter os elementos comuns para 
assegurar a coerência e a sinergia entre a 
estratégia nacional e as estratégias 
regionais.

Or. it

Alteração 467
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, além 
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aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta.

de um quadro nacional que contenha os 
elementos comuns para todos os
programas, um programa nacional com 
uma dotação orçamental distinta de até 
25 % dos recursos afetados a cada 
Estado-Membro.

Or. it

Alteração 468
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta.

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais ou multirregionais podem 
também apresentar, para aprovação, um 
quadro nacional que contenha os elementos 
comuns para esses programas, procedendo 
ou não a uma dotação orçamental distinta.

Or. fr

Alteração 469
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, sem uma dotação orçamental 
distinta.

3. Os Estados-Membros com programas 
regionais podem também apresentar, para 
aprovação, um quadro nacional que 
contenha os elementos comuns para esses 
programas, com uma única dotação 
orçamental nacional.

Or. en
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Alteração 470
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros e as regiões 
têm de garantir uma distribuição 
equilibrada e integrada dos recursos 
financeiros pelas seis prioridades. Para o 
efeito, para cada programa de 
desenvolvimento rural, o montante 
combinado do FEADER e da despesa 
nacional em cada prioridade tem de 
corresponder no mínimo a 10 % do total 
dos recursos financeiros disponíveis para 
o programa. Deve ser garantida a 
coerência entre as diferentes prioridades.

Or. en

Alteração 471
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem incluir 
nos seus programas de desenvolvimento 
rural subprogramas temáticos que 
contribuam para as prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural, 
destinados a dar resposta às necessidades 
específicas identificadas, em especial no 
respeitante:

Suprimido

(a) Aos jovens agricultores;
(b) Às pequenas explorações agrícolas 
referidas no artigo 20.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo;
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(c) Às zonas de montanha referidas no 
artigo 33.º, n.º 2;
(d) Às cadeias de abastecimento curtas;
Do anexo III, consta uma lista indicativa 
das medidas e dos tipos de operações de 
particular interesse para cada 
subprograma temático.

Or. en

Alteração 472
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus programas de desenvolvimento rural 
subprogramas temáticos que contribuam 
para as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, destinados a dar 
resposta às necessidades específicas 
identificadas, em especial no respeitante:

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus programas de desenvolvimento rural 
subprogramas temáticos que contribuam 
para as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural – enquanto 
desfrutam também da flexibilidade para 
selecionar outros subprogramas –
destinados a dar resposta às necessidades 
específicas identificadas, em especial no 
respeitante:

Or. ro

Alteração 473
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) jovens agricultores; (a) Jovens agricultores e recém-chegados 
aos setores agrícola e florestal;

Or. fr
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Alteração 474
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) jovens agricultores; (a) jovens agricultores e recém-chegados à 
agricultura;

Or. fr

Alteração 475
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aos jovens agricultores; (a) Aos jovens agricultores e às mulheres
na agricultura;

Or. it

Alteração 476
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Às zonas insulares e ultraperiféricas;

Or. fr
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Alteração 477
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os regimes de qualidade da UE 
para os produtos agrícolas e produtos 
alimentares bem como os regimes de 
qualidade reconhecidos pelos 
Estados-Membros, tal como referido nas 
alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 17.º.

Or. en

Alteração 478
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Aos novos agricultores;

Or. fr

Alteração 479
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Acesso das mulheres ao emprego e o 
empreendedorismo nas zonas rurais;

Or. es
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Alteração 480
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às pequenas explorações agrícolas 
referidas no artigo 20.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo;

(b) Às pequenas explorações agrícolas 
referidas no artigo 2.º e no artigo 20.º, n.º 
2, terceiro parágrafo;

Or. en

Alteração 481
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao apoio aos mercados locais;

Or. fr

Alteração 482
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Resposta aos desafios ambientais;

Or. en

Alteração 483
Béla Glattfelder
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Atenuação das alterações climáticas 
e utilização de fontes de energias 
renováveis;

Or. en

Alteração 484
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Sistemas agrícolas de elevado valor 
natural;

Or. en

Alteração 485
George Lyon, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Sistemas agrícolas de elevado valor 
natural;

Or. en

Alteração 486
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Sistemas agrícolas de elevado valor 
natural;

Or. en

Justificação

Os sistemas agrícolas de elevado valor natural são sistemas agrícolas sustentáveis que têm 
de ser reconhecidos pelo seu valor. Deve ser criado um subprograma temático, a fim de 
garantir um apoio e uma proteção coerentes a estes sistemas.

Alteração 487
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Agricultura biológica;

Or. en

Alteração 488
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Sistemas agrícolas de elevado valor 
natural;

Or. en

Alteração 489
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Agricultura biológica;

Or. en

Alteração 490
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Às zonas de montanha referidas no 
artigo 33.º, n.º 2;

(c) Às zonas de montanha referidas no 
artigo 33.º, n.º 2, e às Zonas com 
condicionantes naturais significativas 
referidas no artigo 33º, n.º 4;

Or. pt

Alteração 491
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Às zonas de montanha referidas no 
artigo 33.º, n.º 2;

(c) Às zonas de montanha e às zonas 
sujeitas a condicionantes naturais 
referidas no artigo 33.º, n.º 2 e 3;

Or. fr

Alteração 492
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Sistemas de irrigação na zona 
mediterrânica;

Or. en

Alteração 493
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Resposta aos desafios no domínio da 
saúde pública;

Or. en

Alteração 494
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Sistemas agrícolas de elevado valor 
natural;

Or. en

Alteração 495
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) Combate à pobreza e exclusão social 
específicas das zonas rurais;

Or. en

Alteração 496
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Agricultura biológica;

Or. en

Alteração 497
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Às cadeias de abastecimento curtas. d) Às cadeias de abastecimento curtas e 
circuitos económicos regionais.

Or. de

Alteração 498
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Às cadeias de abastecimento curtas. (d) Às cadeias de abastecimento curtas e 
aos setores territorializados;

Or. fr

Alteração 499
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Às cadeias de abastecimento curtas. (d) Às cadeias de abastecimento curtas e 
aos sistemas de qualidade comunitários e 
nacionais, aplicáveis aos produtos 
agrícolas e aos géneros alimentícios.

Or. fr

Alteração 500
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Medidas que promovam sistemas 
agrícolas avançados e sistemas agrícolas 
de elevado valor natural;

Or. en

Alteração 501
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Peter Jahr, Milan Zver, Albert Deß
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Às mulheres no espaço rural;

Or. de

Alteração 502
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) As zonas húmidas referidas no artigo 
33.º, n.º 3;

Or. fr

Alteração 503
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) as zonas agrícolas periurbanas;

Or. fr

Alteração 504
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Criação de postos de trabalho

Or. de

Alteração 505
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
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao desenvolvimento e à promoção 
de produtos agrícolas com marcas oficiais 
de qualidade, incluindo a agricultura 
biológica.

Or. it

Alteração 506
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Às zonas sujeitas a condições 
climáticas específicas ou a uma grande 
alteração climática;

Or. fr

Alteração 507
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) À melhoria da gestão e da qualidade 
da água;

Or. fr

Alteração 508
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A competitividade das explorações 
agrícolas;

Or. es

Alteração 509
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A um outro subprograma que 
abranja as necessidades específicas de 
grupos vulneráveis.

Or. pl

Alteração 510
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Ao desenvolvimento local, à 
diversificação e aos serviços na zona 
rural;

Or. fr

Alteração 511
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao desenvolvimento e à promoção 
de produções agrícolas com marcas 
oficiais de qualidade, como a agricultura 
biológica

Or. pt

Alteração 512
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Às zonas sujeitas a condições 
climáticas específicas ou a uma grande 
alteração climática;

Or. fr

Alteração 513
Paolo De Castro
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) À concentração da oferta através de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 106.º do 
Regulamento «OCM única».

Or. it

Alteração 514
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Concentração da oferta através do 
financiamento de organizações de 
produtores.

Or. pt

Alteração 515
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao desenvolvimento e à promoção 
de produtos agrícolas com marcas oficiais 
de qualidade europeias, incluindo a 
agricultura biológica.

Or. it
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Alteração 516
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao desenvolvimento e à promoção 
de produtos agrícolas com marcas oficiais 
de qualidade, incluindo a agricultura 
biológica;

Or. it

Alteração 517
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao desenvolvimento e à promoção 
de produtos agrícolas com marcas oficiais 
de qualidade, incluindo a agricultura 
biológica;

Or. it

Alteração 518
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Agricultura biológica;

Or. en
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Alteração 519
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Agricultura nas zonas periurbanas.

Or. en

Alteração 520
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) modernização dos pomares.

Or. ro

Alteração 521
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Aos serviços e à diversificação no 
meio rural;

Or. fr

Alteração 522
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-B) À agricultura nas zonas periurbanas.

Or. fr

Alteração 523
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Às zonas periurbanas;

Or. fr

Alteração 524
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) As zonas periurbanas;

Or. es

Alteração 525
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Aos sistemas de qualidade aplicáveis 
aos produtos agrícolas, géneros 
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alimentícios da União Europeia e 
sistemas de qualidade reconhecidos pelos 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 526
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Concentrar a oferta e/ou a 
comercialização da produção através de 
organizações de produtores reconhecidas 
pelo artigo 106.º do Regulamento (CE)... 
da OCM única.

Or. es

Alteração 527
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Sistemas de elevado valor natural;

Or. en

Alteração 528
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-C) Os trabalhadores temporários, os 
trabalhadores de campanhas agrícolas e a 
luta contra a exclusão social no meio.

Or. es

Alteração 529
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-D) Ecossistemas produtivos frágeis em 
fase de decadência com características 
económicas, sociais e ambientais 
específicas;

Or. es

Justificação

Os subprogramas temáticos também devem contribuir – como uma das prioridades de 
desenvolvimento rural – para a manutenção de sistemas muito frágeis em processo de 
decadência, como por exemplo as zonas de mato.

Alteração 530
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-E) A mulher agricultora;

Or. es
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Alteração 531
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-F) A agricultura ecológica;

Or. es

Alteração 532
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que não atribuam 
um pagamento anual aos jovens 
agricultores ao abrigo do Capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 têm de 
incluir um subprograma temático para os 
jovens agricultores.

Or. en

Alteração 533
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 534
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.

Suprimido

Or. en

Alteração 535
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.

Suprimido

Or. fr

Alteração 536
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica ou outras 
necessidades de especial interesse para os 
Estados-Membros ou regiões, em função 
da opção escolhida por cada 
Estado-Membro, de acordo com o 
disposto no artigo 7.º.

Or. es

Alteração 537
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica ou a outras 
necessidades de especial interesse para o 
Estado-Membro.

Or. es

Alteração 538
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica ou a outras 
necessidades de especial interesse para o 
Estado-Membro.

Or. es

Justificação

De acordo com a alteração proposta respeitante ao artigo 7.º, considera-se importante que 
sejam possíveis subprogramas temáticos a nível nacional, uma vez que as necessidades 
específicas que devem ter resposta através destes subprogramas são questões que afetam 
todo o Estado-Membro.

Alteração 539
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas que têm um impacto 
significativo no desenvolvimento de uma 
zona rural específica.

2. Os subprogramas temáticos podem 
também dar resposta às necessidades 
específicas ligadas à reestruturação de 
setores agrícolas e diversificação da 
economia e rendimento rural que têm um 
impacto significativo no desenvolvimento 
de uma zona rural específica.

Or. en

Alteração 540
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas 
explorações agrícolas e cadeias de 
abastecimento curtas. No caso dos jovens 
agricultores e das zonas de montanha, as 
taxas máximas de apoio podem ser 
aumentadas em conformidade com o 
previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 20 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos. Contudo, a taxa máxima de 
apoio combinado não pode ser superior a 
90 %.

Or. en

Alteração 541
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 20 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

Or. pt
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Alteração 542
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a sistemas agrícolas 
sustentáveis e avançados e sistemas 
agrícolas de elevado valor natural, 
pequenas explorações agrícolas e cadeias 
de abastecimento curtas. Além disso, as 
operações apoiadas no âmbito de 
subprogramas temáticos que impliquem 
cooperação e ações conjuntas entre os 
agricultores podem igualmente ser 
aumentadas em 10 pontos percentuais. No 
caso dos jovens agricultores e das zonas de 
montanha, as taxas máximas de apoio 
podem ser aumentadas em conformidade 
com o previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. en

Alteração 543
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
relativas a pequenas explorações agrícolas 
e cadeias de abastecimento curtas, desde 
que seja apresentada uma minuciosa 
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curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

análise SWOT como parte do programa 
de desenvolvimento rural, justificando as 
necessidades específicas destas áreas de 
intervenção. No caso dos jovens 
agricultores e das zonas de montanha, as 
taxas máximas de apoio podem ser 
aumentadas em conformidade com o 
previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. en

Alteração 544
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos jovens agricultores e das 
zonas de montanha, as taxas máximas de 
apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. No caso dos jovens agricultores e das 
zonas de montanha, as taxas máximas de 
apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 50 %.

Or. de

Alteração 545
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
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curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

curtas, sistemas de qualidade 
comunitários e nacionais aplicáveis aos 
produtos agrícolas e aos géneros 
alimentícios, melhoria da qualidade e da 
gestão da água, serviços e diversificação 
no meio rural. No caso dos jovens 
agricultores e das zonas de montanha, as 
taxas máximas de apoio podem ser 
aumentadas em conformidade com o 
previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. fr

Alteração 546
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento curtas 
e os setores territorializados e as zonas 
sujeitas a condições climáticas específicas 
ou a uma grande alteração climática. No 
caso dos jovens agricultores e das zonas de 
montanha, as taxas máximas de apoio 
podem ser aumentadas em conformidade 
com o previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. fr

Alteração 547
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores, das 
zonas de montanha e das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais referidas no 
artigo 33.º, n.º 3, as taxas máximas de 
apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

Or. fr

Alteração 548
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas, jovens agricultores, zonas de 
montanha, ambiente e cadeias de 
abastecimento curtas. No caso dos jovens 
agricultores e das zonas de montanha, as 
taxas máximas de apoio podem ser 
aumentadas em conformidade com o 
previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. fr
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Alteração 549
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a mulheres 
agricultoras, pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

Or. en

Alteração 550
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas, zonas agrícolas de elevado valor 
natural, agricultura biológica e cadeias de 
abastecimento curtas. No caso dos jovens 
agricultores e das zonas de montanha, as 
taxas máximas de apoio podem ser 
aumentadas em conformidade com o 
previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
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máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. en

Alteração 551
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas, zonas agrícolas de elevado valor 
natural, agricultura biológica e cadeias de 
abastecimento curtas. No caso dos jovens 
agricultores e das zonas de montanha, as 
taxas máximas de apoio podem ser 
aumentadas em conformidade com o 
previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. en

Alteração 552
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas, agricultura biológica, zonas 
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curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

agrícolas de elevado valor natural e 
cadeias de abastecimento curtas. No caso 
dos jovens agricultores e das zonas de 
montanha, as taxas máximas de apoio 
podem ser aumentadas em conformidade 
com o previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. en

Alteração 553
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas, sistemas agrícolas de elevado 
valor natural e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

Or. en

Justificação

Os sistemas agrícolas de elevado valor natural são sistemas agrícolas sustentáveis que devem 
de ser reconhecidos pelo seu valor. Deve ser criado um subprograma temático, a fim de 
garantir um apoio e uma proteção coerentes a estes sistemas.

Alteração 554
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas, agricultura biológica e cadeias 
de abastecimento curtas. No caso dos 
jovens agricultores e das zonas de 
montanha, as taxas máximas de apoio 
podem ser aumentadas em conformidade 
com o previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. en

Alteração 555
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores, das 
zonas de montanha, e das regiões 
ultraperiféricas, as taxas máximas de 
apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

Or. pt



PE492.797v01-00 116/180 AM\907916PT.doc

PT

Alteração 556
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas e cadeias de abastecimento 
curtas. No caso dos jovens agricultores e 
das zonas de montanha, as taxas máximas 
de apoio podem ser aumentadas em 
conformidade com o previsto no anexo I. 
Contudo, a taxa máxima de apoio 
combinado não pode ser superior a 90 %.

3. As taxas de apoio fixadas no anexo I 
podem ser aumentadas em 10 pontos 
percentuais no respeitante a operações 
apoiadas no âmbito de subprogramas 
temáticos relativas a pequenas explorações 
agrícolas, a zonas periurbanas e cadeias 
de abastecimento curtas. No caso dos 
jovens agricultores e das zonas de 
montanha, as taxas máximas de apoio 
podem ser aumentadas em conformidade 
com o previsto no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. es

Alteração 557
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso dos Estados-Membros com 
programação a nível regional, os 
subprogramas temáticos poderão ser 
incluídos no programa nacional.

Or. es

Justificação

É importante que exista a necessidade de subprogramas temáticos a nível nacional, uma vez 
que as necessidades específicas que devem ter resposta através destes subprogramas são 
questões que afetam todo o Estado-Membro.
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Alteração 558
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso dos Estados-Membros com 
programação a nível regional, os 
subprogramas temáticos poderão ser 
incluídos no programa nacional.

Or. es

Justificação

De acordo com a alteração proposta respeitante ao artigo 7.º, considera-se que é importante 
que sejam possíveis subprogramas temáticos a nível nacional, uma vez que as necessidades 
específicas que devem ter resposta através destes subprogramas são questões que afetam 
todo o Estado-Membro.

Alteração 559
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros devem aplicar as 
medidas de desenvolvimento rural através 
de programas estabelecidos a nível 
nacional ou local.

Or. it

Alteração 560
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º -1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-A. A medida «Gestão de riscos» 
prevista nos artigos 37.º, 38.º, 39.º e 40.º 
do presente regulamento deve ser aplicada 
exclusivamente através de programas 
nacionais.

Or. it

Alteração 561
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A análise é estruturada em torno das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. As necessidades 
específicas no que respeita ao ambiente, à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à inovação são 
avaliadas para o conjunto das prioridades 
da União para o desenvolvimento rural, a 
fim de determinar as respostas adequadas 
nestes três domínios, a nível de cada 
prioridade;

A análise é estruturada em torno das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e de ambiente e 
deve ter como base toda a legislação e 
dados ambientais existentes. As 
necessidades específicas no que respeita ao 
ambiente, à atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
inovação são avaliadas para o conjunto das 
prioridades da União para o 
desenvolvimento rural, a fim de determinar 
as respostas adequadas nestes dois
domínios, a nível de cada prioridade;

Or. en

Alteração 562
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A análise é estruturada em torno das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. As necessidades 
específicas no que respeita ao ambiente, à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à inovação são 
avaliadas para o conjunto das prioridades 
da União para o desenvolvimento rural, a 
fim de determinar as respostas adequadas 
nestes três domínios, a nível de cada 
prioridade;

A análise é estruturada em torno das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. As necessidades 
específicas no que respeita a sistemas 
agrícolas sustentáveis avançados, à 
biodiversidade e à gestão da água e dos 
solos, ao ambiente, à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas e à inovação são avaliadas para o 
conjunto das prioridades da União para o 
desenvolvimento rural, a fim de determinar 
as respostas adequadas nestes dois 
domínios, a nível de cada prioridade;

Or. en

Alteração 563
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Estão previstas combinações pertinentes 
de medidas para as prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural que 
constam do programa, na sequência lógica 
da avaliação ex ante referida na alínea a) e 
da análise referida na alínea b);

i) Estão previstas combinações pertinentes 
de medidas para cada uma das prioridades 
da União, na sequência lógica da avaliação 
ex ante referida na alínea a) e da análise 
referida na alínea b), para fazer face a 
alterações ambientais e climáticas de 
importância global; os Estados-Membros
devem ter em consideração as medidas 
estabelecidas nos artigos 29.º, 30.º, 31.º, 
34.º e 35.º do presente regulamento na 
elaboração do seu programa de 
desenvolvimento rural;

Or. en
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Alteração 564
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Estão previstas combinações pertinentes 
de medidas para as prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural que 
constam do programa, na sequência lógica 
da avaliação ex ante referida na alínea a) e 
da análise referida na alínea b);

i) Estão previstas combinações pertinentes 
de medidas para as prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural que 
constam do programa, na sequência lógica 
da avaliação ex ante referida na alínea a) e 
da análise referida na alínea b), para dar 
resposta às alterações climáticas e 
aumentar os resultados no plano 
ambiental, os Estados-Membros devem ter 
em conta as medidas previstas nos artigos 
29.º, 30.º, 31.º, 34.º e 35.º do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 565
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma descrição da estratégia, que 
compreende a fixação dos objetivos em 
cada domínio das prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural incluído 
no programa, com base nos indicadores 
comuns referidos no artigo 76.º, a definir 
no quadro do sistema de monitorização e 
avaliação referido no artigo 74.º, bem 
como uma seleção de medidas, com base 
numa lógica adequada de intervenção do 
programa e, nomeadamente, uma avaliação 
da contribuição prevista das medidas 
escolhidas para concretizar os objetivos.

(c) Uma descrição da estratégia, que 
compreende a fixação dos objetivos, o
domínio das prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural que o 
Estado-Membro considerar mais 
adequadas, incluído no programa, com 
base nos indicadores comuns referidos no 
artigo 76.º, a definir no quadro do sistema 
de monitorização e avaliação referido no 
artigo 74.º, bem como uma seleção de 
medidas, com base numa lógica adequada 
de intervenção do programa e, 
nomeadamente, uma avaliação da 
contribuição prevista das medidas 
escolhidas para concretizar os objetivos.
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Or. it

Alteração 566
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo  1 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, ambiente, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
2000, bem como de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, de partilha de boas práticas 
agronómicas e agroambientais, de 
ambiente, incluindo as necessidades 
específicas das zonas Natura 2000, bem 
como de atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas;

Or. en

Alteração 567
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, ambiente, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
2000, bem como de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, ambiente, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
2000, agricultura de elevado valor 
natural, agricultura biológica, bem como 
de atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

Or. en
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Alteração 568
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, ambiente, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
2000, bem como de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, ambiente, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
2000, sistemas agrícolas de elevado valor 
natural, agricultura biológica, bem como 
de atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

Or. en

Alteração 569
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, ambiente, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
2000, bem como de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

iv) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação, ambiente, incluindo as 
necessidades específicas das zonas Natura 
2000, agricultura biológica, bem como de 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

Or. en

Alteração 570
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea v)
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Texto da Comissão Alteração

v) Está prevista uma ação adequada 
destinada a simplificar a execução do 
programa;

Suprimido

Or. en

Alteração 571
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) Está prevista uma ação adequada 
destinada a simplificar a execução do 
programa;

v) Está prevista uma ação adequada 
destinada a simplificar a execução e gestão
do programa;

Or. en

Alteração 572
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – ponto vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) Estão previstas iniciativas para reforçar 
a sensibilização, animar ações inovadoras e 
criar grupos operacionais da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas;

vii) Estão previstas iniciativas para reforçar 
a sensibilização, animar ações inovadoras e 
criar grupos operacionais da PEI para a 
viabilidade económica das explorações e 
sustentabilidade agrícolas;

Or. fr

Alteração 573
Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – ponto vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) Estão previstas iniciativas para reforçar 
a sensibilização, animar ações inovadoras e 
criar grupos operacionais da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas;

vii) Estão previstas iniciativas para reforçar 
a sensibilização, animar ações inovadoras e 
criar grupos operacionais da PEI para a 
viabilidade económica das explorações 
agrícolas e sustentabilidade agrícolas;

Or. fr

Alteração 574
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – ponto viii)

Texto da Comissão Alteração

viii) Foi definida uma abordagem adequada 
que estabelece os princípios aplicáveis à 
definição dos critérios de seleção dos 
projetos e das estratégias de 
desenvolvimento local, tendo em conta os 
objetivos pertinentes. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem prever conferir 
prioridade ou conceder uma taxa de apoio 
mais elevada a operações realizadas em 
conjunto por agrupamentos de agricultores;

viii) Foi definida uma abordagem adequada 
que estabelece os princípios aplicáveis à 
definição dos critérios de seleção dos 
projetos e das estratégias de 
desenvolvimento local, tendo em conta os 
objetivos pertinentes. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem prever conferir 
exclusividade, prioridade ou conceder uma 
taxa de apoio mais elevada a operações 
realizadas em conjunto por agrupamentos 
de agricultores;

Or. fr

Alteração 575
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1 – alínea viii)
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Texto da Comissão Alteração

viii) Foi definida uma abordagem adequada 
que estabelece os princípios aplicáveis à 
definição dos critérios de seleção dos 
projetos e das estratégias de 
desenvolvimento local, tendo em conta os 
objetivos pertinentes. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem prever conferir 
prioridade ou conceder uma taxa de apoio 
mais elevada a operações realizadas em 
conjunto por agrupamentos de agricultores;

viii) Foi definida uma abordagem adequada 
que estabelece os princípios aplicáveis à 
definição dos critérios de seleção dos 
projetos e das estratégias de 
desenvolvimento local, tendo em conta os 
objetivos e os interesses das partes 
interessadas pertinentes. Neste contexto, 
os Estados-Membros podem prever 
conferir prioridade ou conceder uma taxa 
de apoio mais elevada a operações 
realizadas em conjunto por agrupamentos 
de agricultores;

Or. en

Alteração 576
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A avaliação das condições ex ante e, se 
for caso disso, das ações referidas no 
artigo 17.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e dos objetivos intermédios 
estabelecidos para efeito da aplicação do 
artigo 19.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012];

Suprimido

Or. it

Alteração 577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A avaliação das condições ex ante e, se 
for caso disso, das ações referidas no artigo 
17.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e dos objetivos intermédios 
estabelecidos para efeito da aplicação do 
artigo 19.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012];

(d) A avaliação das condições ex ante 
aplicáveis ao desenvolvimento rural 
indicadas no anexo V e relevantes para o 
programa e, se for caso disso, das ações 
referidas no artigo 17.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012].

Or. es

Justificação

As condições ex ante para os programas de desenvolvimento rural não devem fazer 
referência a âmbitos que ultrapassem as competências da Política de Desenvolvimento Rural, 
devendo antes limitar-se à avaliação das condições que estão diretamente ligadas às 
intervenções do programa.

Alteração 578
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A avaliação das condições ex ante e, se 
for caso disso, das ações referidas no artigo 
17.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e dos objetivos intermédios 
estabelecidos para efeito da aplicação do 
artigo 19.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012];

(d) A avaliação das condições ex ante 
aplicáveis ao desenvolvimento rural 
indicadas no anexo V e relevantes para o 
programa e, se for caso disso, das ações 
referidas no artigo 17.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012].

Or. es

Justificação

As condições ex ante para os programas de desenvolvimento rural não devem fazer 
referência a âmbitos que ultrapassem as competências da política de desenvolvimento rural.
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Alteração 579
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A avaliação das condições ex ante e, se 
for caso disso, das ações referidas no artigo 
17.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e dos objetivos intermédios 
estabelecidos para efeito da aplicação do 
artigo 19.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012];

(d) A avaliação das condições ex ante 
aplicáveis ao desenvolvimento rural 
indicadas no anexo V e relevantes para o 
programa e, se for caso disso, das ações 
referidas no artigo 17.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012].

Or. es

Justificação

As condições ex ante devem avaliar apenas as condições diretamente ligadas às intervenções 
do programa.

Alteração 580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) No que respeita ao desenvolvimento 
local, uma descrição específica dos 
mecanismos de coordenação entre as 
estratégias de desenvolvimento local, a 
medida de cooperação referida no artigo 
36.º, a medida relativa aos serviços básicos 
e à renovação das aldeias nas zonas rurais 
referida no artigo 21.º e o apoio a 
atividades não agrícolas nas zonas rurais 
no âmbito da medida relativa ao 
desenvolvimento de empresas e 
explorações agrícolas nas zonas rurais 
referida no artigo 20.º;

(f) No que respeita ao desenvolvimento 
local, uma descrição específica dos 
mecanismos de coordenação entre as 
estratégias de desenvolvimento local, a 
medida de cooperação referida no artigo 
36.º, a medida relativa aos serviços básicos 
e à renovação das aldeias nas zonas rurais 
referida no artigo 21.º, o apoio a atividades 
não agrícolas nas zonas rurais no âmbito da 
medida relativa ao desenvolvimento de 
empresas e explorações agrícolas nas zonas 
rurais referida no artigo 20.º e as medidas 
que permitem assegurar uma melhor 
sinergia e interligação entre as zonas 
rurais e urbanas;



PE492.797v01-00 128/180 AM\907916PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 581
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) No que respeita ao desenvolvimento 
local, uma descrição específica dos 
mecanismos de coordenação entre as 
estratégias de desenvolvimento local, a 
medida de cooperação referida no artigo 
36.º, a medida relativa aos serviços básicos 
e à renovação das aldeias nas zonas rurais 
referida no artigo 21.º e o apoio a 
atividades não agrícolas nas zonas rurais 
no âmbito da medida relativa ao 
desenvolvimento de empresas e 
explorações agrícolas nas zonas rurais 
referida no artigo 20.º;

(f) No que respeita ao desenvolvimento 
local, uma descrição específica dos 
mecanismos de coordenação entre as 
estratégias de desenvolvimento local, a 
medida de cooperação referida no artigo 
36.º, a medida relativa aos serviços básicos 
e à renovação das aldeias nas zonas rurais 
referida no artigo 21.º, o apoio a atividades 
não agrícolas nas zonas rurais no âmbito da 
medida relativa ao desenvolvimento de 
empresas e explorações agrícolas nas zonas 
rurais referida no artigo 20.º e as ligações 
planeadas entre as zonas rurais e urbanas 
com vista à melhoria dos circuitos de 
nutrientes;

Or. en

Alteração 582
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma descrição da abordagem a favor 
da inovação, com vista à melhoria da 
produtividade e da gestão sustentável dos 
recursos, bem como a sua contribuição 
para a consecução dos objetivos da PEI 
para a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas referidos no artigo 61.º;

(g) Uma descrição da abordagem a favor 
da inovação, com vista à melhoria da 
viabilidade económica das explorações 
agrícolas e da gestão sustentável dos 
recursos, bem como a sua contribuição 
para a consecução dos objetivos da PEI 
para a viabilidade económica das 
explorações agrícolas e a sustentabilidade 
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agrícolas referidos no artigo 61.º;

Or. fr

Alteração 583
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma descrição da abordagem a favor 
da inovação, com vista à melhoria da 
produtividade e da gestão sustentável dos 
recursos, bem como a sua contribuição 
para a consecução dos objetivos da PEI 
para a produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas referidos no artigo 61.º;

(g) Uma descrição da abordagem a favor 
da inovação, com vista à melhoria da 
produção, da viabilidade económica das 
explorações e da gestão sustentável dos 
recursos, bem como a sua contribuição 
para a consecução dos objetivos da PEI 
para a produção, a viabilidade económica 
e a sustentabilidade agrícolas referidos no 
artigo 61.º;

Or. fr

Alteração 584
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma análise das necessidades 
relativas aos requisitos de monitorização e 
avaliação e o plano de avaliação referido 
no artigo 49.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012]. Os Estados-Membros
devem prever recursos suficientes e 
atividades de reforço das capacidades 
para dar resposta às necessidades 
identificadas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 585
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Um plano dos indicadores que 
compreende, para cada uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural que constam do 
programa, os indicadores e as medidas 
selecionadas com os resultados e as 
despesas previstas, discriminadas entre 
despesas privadas e públicas.

(j) Um plano dos indicadores que 
compreende, para cada uma das 
prioridades ou áreas prioritárias da União 
em matéria de desenvolvimento rural que 
constam do programa, os indicadores e as 
medidas selecionadas com os resultados e 
as despesas previstas, discriminadas entre 
despesas privadas e públicas.

Or. en

Alteração 586
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Informações sobre a 
complementaridade com as medidas 
financiadas pelos outros instrumentos da 
política agrícola comum, através da 
política de coesão ou pelo FEAMP;

(m) Informações sobre a 
complementaridade com as medidas 
financiadas pelos outros instrumentos da 
política agrícola comum, através da 
política de coesão ou pelo FEAMP, e a 
aplicação dos instrumentos financeiros 
referidos no Título IV, artigos 32.º a 40.º 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012];

Or. en

Alteração 587
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Informações sobre a 
complementaridade com as medidas 
financiadas pelos outros instrumentos da 
política agrícola comum, através da 
política de coesão ou pelo FEAMP;

(m) Mecanismos de coordenação com as 
medidas financiadas pelos outros 
instrumentos da política agrícola comum, 
através da política de coesão ou pelo 
FEAMP;

Or. fr

Alteração 588
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea n) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a designação pelo Estado-Membro de 
todas as autoridades previstas no artigo 
72.º, n.º 2, e, a título informativo, uma 
descrição sucinta da estrutura de gestão e 
controlo;

i) a designação pelo Estado-Membro de 
todas as autoridades previstas no artigo 
72.º, n.º 2, e, a título informativo, uma 
descrição sucinta da estrutura de gestão e 
controlo, incluindo as possibilidades para 
medidas de verificação e de 
monitorização;

Or. ro

Alteração 589
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) A designação dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e os resultados das 
consultas aos parceiros;

(o) A designação dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], as informações 
pormenorizadas sobre o modo como foi 
implementado o Código de Conduta 
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Europeu, que define objetivos e critérios 
de apoio à implementação da parceria 
referida no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012], as informações 
pormenorizadas sobre o modo como 
foram organizados os processos de 
consulta (instrumentos, tempo concedido 
para consulta) e os resultados das 
consultas aos parceiros;

Or. en

Alteração 590
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea p-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) A superfície mínima das 
explorações florestais para as quais os 
apoios estão condicionados à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou instrumento equivalente e o 
conjunto de medidas de biodiversidade a 
incluir no plano de gestão florestal.

Or. en

Alteração 591
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem manter 
o apoio, pelo menos, ao mesmo nível que 
no período de programação 2007-2013 e 
devem utilizar, pelo menos, 35 % da 
contribuição total do FEADER dedicada 
a cada programa de desenvolvimento 
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rural para atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
gestão sustentável dos solos, através dos 
pagamentos a título da medida 
agroambiente e clima, da medida 
agricultura biológica e de Natura 2000 e 
da Diretiva-Quadro da Água, dos 
pagamentos a favor das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, dos 
investimentos para melhoria da 
resistência e valor ambiental dos 
ecossistemas florestais, serviços 
silvoambientais e climáticos e 
conservação das florestas.

Or. en

Alteração 592
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma análise SWOT específica da 
situação e a identificação das 
necessidades a que o subprograma deve 
dar resposta;

Suprimido

Or. it

Alteração 593
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um plano distinto e específico dos 
indicadores, com os resultados e as 
despesas previstas, discriminadas entre 

Suprimido
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despesas privadas e públicas.

Or. it

Alteração 594
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um plano distinto e específico dos 
indicadores, com os resultados e as 
despesas previstas, discriminadas entre 
despesas privadas e públicas.

(c) Um plano distinto e específico dos 
indicadores, com os resultados e as 
despesas previstas, discriminadas entre 
despesas privadas e públicas, incluindo os 
procedimentos e as regras para a inclusão 
das partes interessadas e do 
desenvolvimento local de iniciativa 
comunitária. 

Or. en

Alteração 595
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

Suprimido

Or. it

Alteração 596
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
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Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo IV 
são aplicáveis ao FEADER sempre que 
relevantes para o mesmo e igualmente 
aplicáveis aos objetivos específicos 
prosseguidos pelas prioridades do 
programa.

Or. de

Justificação

A política de desenvolvimento do espaço rural não deve ser responsabilizada pelo 
cumprimento de requisitos em outras áreas políticas. As condições ex ante só devem 
constituir um requisito quando essenciais para as prioridades desta política.

Alteração 597
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo 
IV, são aplicáveis à programação do 
FEADER se forem pertinentes e aplicáveis 
aos objetivos específicos prosseguidos no 
âmbito das prioridades dos programas.

Or. it

Alteração 598
Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo IV 
são aplicáveis ao FEADER se forem 
pertinentes para a consecução dos 
objetivos definidos no âmbito do 
desenvolvimento rural.

Or. fr

Alteração 599
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo IV 
devem aplicar-se apenas na medida em 
que sejam relevantes para os objetivos de 
um programa de desenvolvimento rural.
Além disso, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

Or. en

Justificação

A aplicação das condições ex ante que são irrelevantes para o objetivo de política do 
programa pode vir a travar o início e a execução do programa, visto que o cumprimento de 
determinadas condições ex ante pode estar fora do controlo da autoridade de gestão do 
programa.

Alteração 600
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo IV 
aplicam-se à programação do FEADER, 
caso sejam relevantes e aplicáveis aos 
objetivos específicos prosseguidos no 
âmbito das prioridades do programa.

Or. en

Justificação

A extensão das condições ex ante proposta para os programas de desenvolvimento rural deve 
abranger apenas condições específicas a esses programas. As condições referidas no anexo 
IV possuem uma extensão mais alargada – a grande maioria (exceto nos parágrafos 1, 2, 4.1 
- 4.3, 6.1 e nas condições horizontais n.º 2 e 3) deve ser tida em conta a nível do contrato de 
parceria e a sua avaliação deve constar do contrato.

Alteração 601
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

As condições ex ante referidas no anexo IV 
aplicam-se à programação do FEADER, 
caso sejam relevantes e aplicáveis aos 
objetivos específicos prosseguidos no 
âmbito das prioridades do programa.

Or. en

Alteração 602
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis à programação 
do FEADER as condições ex ante gerais 
estabelecidas no anexo IV do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012].

Or. es

Justificação

As condições ex ante para os programas de desenvolvimento rural não devem fazer 
referência a âmbitos que ultrapassem as competências da política de desenvolvimento rural.

Alteração 603
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis à programação 
do FEADER as condições ex ante gerais 
estabelecidas no anexo IV do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012], caso sejam 
relevantes.

Or. es

Justificação

As condições ex ante para os programas de desenvolvimento rural não devem fazer 
referência a âmbitos que ultrapassem as competências da política de desenvolvimento rural, 
devendo antes limitar-se à avaliação das condições que estão diretamente ligadas às 
intervenções do programa.

Alteração 604
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis ao FEADER as 
condições ex ante gerais estabelecidas no 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012].

Além das condições ex ante referidas no 
anexo IV, são aplicáveis à programação 
do FEADER as condições ex ante gerais 
estabelecidas no anexo IV do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012] caso sejam 
relevantes.

Or. es

Alteração 605
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode aprovar um 
programa de desenvolvimento rural antes 
da adoção do contrato de parceria com 
um Estado-Membro, caso considere que 
todos os elementos de um programa de 
desenvolvimento rural estão em 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento e as partes do 
contrato de parceria relativas ao 
FEADER. 

Or. en

Alteração 606
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) A Comissão toma uma decisão, por 
meio de atos de execução, sobre pedidos 
de alteração de programas respeitantes a:

a) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º sobre pedidos de alteração de 
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programas respeitantes a:

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão meramente técnica.

Alteração 607
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma alteração da estratégia do programa 
através de uma redefinição importante dos 
objetivos quantificados;

i) uma alteração da estratégia do programa 
através de uma alteração superior a 50 % 
em qualquer indicador de resultados 
ligado a uma área de intervenção;

Or. en

Alteração 608
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma alteração da estratégia do programa 
através de uma redefinição importante dos 
objetivos quantificados;

i) uma alteração da estratégia do programa 
através de uma alteração superior a 50 % 
em qualquer indicador de resultados 
ligado a uma área de intervenção;

Or. en

Alteração 609
James Nicholson, Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma alteração das taxas de 
contribuição do FEADER para uma ou 
várias medidas;

Suprimido

Or. en

Alteração 610
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma alteração das taxas de 
contribuição do FEADER para uma ou 
várias medidas;

Suprimido

Or. fr

Alteração 611
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma alteração das taxas de contribuição 
do FEADER para uma ou várias 
medidas;

ii) uma alteração da contribuição total da 
União ou da sua repartição anual a nível 
do programa;

Or. en

Alteração 612
James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) uma transferência de fundos entre 
medidas executadas ao abrigo de 
diferentes taxas de contribuição do 
FEADER.

Suprimido

Or. en

Alteração 613
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) uma transferência de fundos entre 
medidas executadas ao abrigo de 
diferentes taxas de contribuição do 
FEADER.

Suprimido

Or. fr

Alteração 614
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) Uma transferência de fundos entre 
programas para evitar a perda de fundos 
FEADER;

Or. es

Justificação

A fim de evitar a perda de fundos comunitários por parte do Estado-Membro, devem ser 
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permitidas reprogramações entre os programas de desenvolvimento rural do mesmo Estado-
Membro, sempre que a análise da execução revele que existe um risco de anulação 
automática.

Alteração 615
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) Uma transferência de fundos entre 
programas para evitar a perda de fundos 
FEADER;

Or. es

Justificação

A fim de evitar a perda de fundos comunitários por parte do Estado-Membro, devem ser 
permitidas reprogramações entre os programas de desenvolvimento rural do mesmo 
Estado-Membro.

Alteração 616
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) Uma transferência de fundos entre 
programas para evitar a perda de fundos 
FEADER;

Or. es

Alteração 617
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 618
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Em todos os outros casos, a Comissão 
toma uma decisão, por meio de atos de 
execução, sobre os pedidos de alteração de 
programas. Refiram-se, nomeadamente, os 
seguintes casos:

b) Em todos os outros casos, Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 90.º sobre 
pedidos de alteração de programas. 
Refiram-se, nomeadamente, os seguintes 
casos:

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão meramente técnica.

Alteração 619
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Em todos os outros casos, a Comissão 
toma uma decisão, por meio de atos de 
execução, sobre os pedidos de alteração de 
programas. Refiram-se, nomeadamente, os 

(b) Em todos os outros casos, a Comissão 
aprova os pedidos de alteração de 
programas. Refiram-se, nomeadamente, os 
seguintes casos:
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seguintes casos:

Or. en

Alteração 620
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Em todos os outros casos, a Comissão 
toma uma decisão, por meio de atos de 
execução, sobre os pedidos de alteração de 
programas. Refiram-se, nomeadamente, os 
seguintes casos:

(b) Em todos os outros casos, a Comissão 
aprova os pedidos de alteração de 
programas. Refiram-se, nomeadamente, os 
seguintes casos:

Or. en

Alteração 621
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma alteração das taxas de 
contribuição do FEADER para uma ou 
várias medidas;

Or. en

Alteração 622
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma alteração das taxas de 
contribuição do FEADER para uma ou 
várias medidas;

Or. en

Alteração 623
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma alteração das taxas de 
contribuição do FEADER para uma ou 
várias medidas;

Or. en

Alteração 624
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma alteração das taxas de 
contribuição do FEADER para uma ou 
várias medidas;

Or. fr

Alteração 625
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii-B) uma transferência de fundos entre 
medidas executadas ao abrigo de 
diferentes taxas de contribuição do 
FEADER.

Or. en

Alteração 626
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) uma transferência de fundos entre 
medidas executadas ao abrigo de 
diferentes taxas de contribuição do 
FEADER.

Or. en

Alteração 627
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) uma transferência de fundos entre 
medidas executadas ao abrigo de 
diferentes taxas de contribuição do 
FEADER.

Or. en

Alteração 628
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) uma transferência de recursos entre 
as medidas aplicadas ao abrigo de 
diferentes taxas de contribuição do 
FEADER.

Or. fr

Alteração 629
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A aprovação referida no n.º1 deve ser 
emitida pela Comissão no prazo de dois 
meses após a receção do pedido. 

Or. en

Alteração 630
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A aprovação referida no n.º1 deve ser 
emitida pela Comissão no prazo de dois 
meses após a receção do pedido. 

Or. en
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Alteração 631
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A aprovação referida no n.º1 deve ser 
emitida pela Comissão no prazo de dois 
meses após a receção do pedido. 

Or. en

Alteração 632
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros têm de 
notificar a Comissão de quaisquer 
alterações da contribuição total da União 
ou da sua repartição anual a nível do 
programa ou de quaisquer transferências 
de fundos entre medidas, a fim de 
aumentar o apoio às operações que 
contribuem para a atenuação das 
alterações climáticas e/ou a utilização de 
fontes de energias renováveis.
A Comissão aprova, por meio de atos de 
execução, as alterações ao programa, 
caso o Estado-Membro pertinente consiga 
demonstrar inequivocamente que estas 
são necessárias para a prossecução dos 
objetivos nacionais definidos no seu plano 
de ação nacional para as energias 
renováveis, de acordo com o artigo 4.º da 
Diretiva (UE) n.º 2009/28.

Or. en
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Alteração 633
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, as regras relativas aos 
procedimentos e calendários para:

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º sobre as regras relativas aos 
procedimentos e calendários para:

Or. de

Justificação

Não se trata de uma questão meramente técnica.

Alteração 634
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A apresentação e aprovação de 
propostas de alteração dos programas de 
desenvolvimento rural, nomeadamente no 
que respeita à sua entrada em vigor e a 
frequência de apresentação durante o 
período de programação.

(b) A apresentação e aprovação de 
propostas de alteração dos programas de 
desenvolvimento rural, num período 
definido, nomeadamente no que respeita à 
sua entrada em vigor e a frequência de 
apresentação, máximo de duas vezes por 
ano, durante o período de programação.

Or. en

Alteração 635
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 636
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
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada medida de desenvolvimento rural é 
programada para contribuir 
especificamente para a realização de uma 
ou várias prioridades da União em matéria 
de desenvolvimento rural. Do anexo V 
consta uma lista indicativa das medidas 
de particular interesse para as prioridades 
da União.

Cada medida de desenvolvimento rural é 
programada para contribuir 
especificamente para a realização de uma 
ou várias prioridades da União em matéria 
de desenvolvimento rural.

Or. it

Alteração 637
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada medida de desenvolvimento rural é 
programada para contribuir 
especificamente para a realização de uma 
ou várias prioridades da União em matéria 
de desenvolvimento rural. Do anexo V 
consta uma lista indicativa das medidas 

Cada medida de desenvolvimento rural é 
programada para contribuir 
especificamente para a realização de uma 
ou várias prioridades da União em matéria 
de desenvolvimento rural.
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de particular interesse para as prioridades 
da União.

Or. it

Alteração 638
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os únicos beneficiários das medidas 
destinadas às explorações agrícolas serão 
classificados como «agricultor ativo» em 
conformidade com o regulamento relativo 
aos pagamentos diretos.

Or. es

Alteração 639
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida abrange as 
ações de formação profissional e de 
aquisição de competências, bem como 
atividades de demonstração e ações de 
informação. As ações de formação 
profissional e de aquisição de 
competências podem incluir cursos de 
formação, sessões de trabalho e 
acompanhamento.

O apoio no âmbito desta medida abrange as 
ações de formação profissional e de 
aquisição de competências, bem como 
atividades de demonstração e ações de 
informação. As ações de formação 
profissional e de aquisição de 
competências podem incluir cursos de 
formação, sessões de trabalho e 
acompanhamento. Este apoio pode 
também abranger os intercâmbios de 
curta duração de pessoas que exerçam ou 
queiram vir a exercer atividade nos 
setores agrícola, alimentar, florestal, ou 
hortícola, assim como as visitas a 
empresas dos setores agrícola e alimentar.
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Or. de

Alteração 640
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida abrange as 
ações de formação profissional e de 
aquisição de competências, bem como 
atividades de demonstração e ações de 
informação. As ações de formação 
profissional e de aquisição de 
competências podem incluir cursos de 
formação, sessões de trabalho e 
acompanhamento.

O apoio no âmbito desta medida abrange as 
ações de formação profissional e de 
aquisição de competências, bem como 
atividades de demonstração e ações de 
informação. As ações de formação 
profissional e de aquisição de 
competências podem incluir cursos de 
formação, estágios, sessões de trabalho e 
acompanhamento.

Or. en

Alteração 641
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida abrange as 
ações de formação profissional e de 
aquisição de competências, bem como 
atividades de demonstração e ações de 
informação. As ações de formação 
profissional e de aquisição de 
competências podem incluir cursos de 
formação, sessões de trabalho e 
acompanhamento.

O apoio no âmbito desta medida abrange as 
ações de ensino vocacional e de aquisição 
de competências, bem como atividades de 
demonstração e ações de informação. As 
ações de ensino vocacional e de aquisição 
de competências podem incluir cursos, 
sessões de trabalho e acompanhamento.

Or. de
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Justificação

Clarificação e inclusão de ações de formação contínua e complementar.

Alteração 642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 15.º – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve prestar-se uma atenção especial à 
formação dos trabalhadores agrícolas, 
sendo que esta deve ser realizada 
mediante acordo entre as empresas e as 
organizações representativas dos 
trabalhadores agrícolas.

Or. es

Alteração 643
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 
explorações agrícolas.

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e silvícola, assim como 
as PME situadas em zonas rurais e os 
intervenientes em áreas de atividade a 
jusante da agricultura e de intervenção 
social, e as visitas nos referidos domínios.

Or. de

Alteração 644
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 
explorações agrícolas.

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola, as visitas a explorações 
agrícolas e trocas de boas práticas entre as 
entidades públicas nas zonas rurais.

Or. ro

Alteração 645
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 
explorações agrícolas.

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e silvícola e as visitas a 
explorações agrícolas e silvícolas.

Or. de

Justificação

Esta medida é tão importante para a agricultura como para a silvicultura. Nenhuma das duas 
deve, por conseguinte, ser excluída destas medidas e financiamentos.

Alteração 646
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e florestal, assim como
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explorações agrícolas. as visitas a explorações agrícolas e 
florestais.

Or. en

Alteração 647
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 
explorações agrícolas.

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e florestal e as visitas a 
explorações agrícolas e florestais.

Or. pt

Alteração 648
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 
explorações agrícolas.

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e florestal e as visitas a 
explorações agrícolas ou florestais.

Or. fr

Alteração 649
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2



AM\907916PT.doc 157/180 PE492.797v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 
explorações agrícolas.

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e florestal e as visitas a 
explorações agrícolas ou florestais.

Or. fr

Alteração 650
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal. O 
apoio é também concedido aos agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais, desde que estejam 
diretamente ligados ao setor agrícola, 
agroalimentar ou florestal e gerem um 
benefício económico significativo para 
estes setores.

Or. it

Alteração 651
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 

O apoio no âmbito desta medida assume a 
forma de um vale e é utilizado em 
benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal e de 
outros agentes económicos que constituam 



PE492.797v01-00 158/180 AM\907916PT.doc

PT

zonas rurais. PME, diretamente ligadas ao setor 
agrícola ou florestal, ativas em zonas 
rurais

Or. en

Alteração 652
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais com uma ligação direta ao 
setor agrícola ou florestal.

Or. pt

Alteração 653
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas
em zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos ativos em zonas rurais.

Or. en
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Alteração 654
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas
em zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar (qualidade 
sanitária e nutricional) e florestal, dos 
gestores de terras e dos outros agentes 
económicos ativos (PME) ou não ativos
em zonas rurais.

Or. fr

Alteração 655
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas
em zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras, associações e redes de 
desenvolvimento rural, e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

Or. en

Alteração 656
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais ou prestem serviços no 
domínio do apoio e assistência ou em 
áreas de atividade a jusante da 
agricultura.

Or. de

Alteração 657
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas que exerçam ou 
queiram vir a exercer atividade nos setores 
agrícola, alimentar, florestal, ou hortícola, 
dos gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais. Os beneficiários do apoio são 
os prestadores de serviços responsáveis 
pelas ações de formação ou por outras 
iniciativas no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação. As 
prestações em causa podem ser confiadas 
a instâncias intermédias.

Or. de

Alteração 658
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais, assim como em benefício dos 
organismos públicos que prestem serviços 
de formação e transferência de 
conhecimentos ao setor agroalimentar e 
florestal.

Or. es

Alteração 659
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras e de outros agentes 
económicos que constituam PME ativas em 
zonas rurais.

O apoio no âmbito desta medida é utilizado 
em benefício das pessoas em atividade nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, dos 
gestores de terras, entidades públicas e de 
outros agentes económicos que constituam 
PME ativas em zonas rurais.

Or. ro

Alteração 660
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários do apoio são os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras 

Suprimido
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iniciativas no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação.

Or. en

Alteração 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários do apoio são os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras iniciativas 
no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação.

Os beneficiários do apoio são as 
organizações nacionais de representação 
das explorações agrícolas, os prestadores 
de serviços responsáveis pelas ações de 
formação ou por outras iniciativas no 
âmbito da transferência de conhecimentos 
e da informação.

Or. it

Alteração 662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários do apoio são os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras iniciativas 
no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação.

Poderão ser beneficiários do apoio os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras iniciativas 
no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação, assim 
como os destinatários das mesmas.

Or. es

Alteração 663
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários do apoio são os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras iniciativas 
no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação.

Os beneficiários do apoio são os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras iniciativas 
no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação ou os 
participantes.

Or. en

Alteração 664
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários do apoio são os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras iniciativas 
no âmbito da transferência de 
conhecimentos e da informação.

Os beneficiários ou o organismo 
coordenador do apoio são os prestadores 
de serviços responsáveis pelas ações de 
formação ou por outras iniciativas no 
âmbito da transferência de conhecimentos 
e da informação.

Or. fr

Alteração 665
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários do apoio são os 
prestadores de serviços responsáveis pelas 
ações de formação ou por outras iniciativas 
no âmbito da transferência de 

Os beneficiários ou o organismo 
coordenador do apoio são os prestadores 
de serviços responsáveis pelas ações de 
formação ou por outras iniciativas no 
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conhecimentos e da informação. âmbito da transferência de conhecimentos 
e da informação.

Or. fr

Alteração 666
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida não 
compreende os cursos de formação ou 
estágios que façam parte de programas ou 
sistemas regulares do ensino secundário ou 
superior.

O apoio no âmbito desta medida não 
compreende os cursos de formação ou
estágios que façam parte de sistemas do 
ensino secundário ou superior.

Or. de

Alteração 667
Marit Paulsen, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os organismos que prestam os serviços de 
transferência de conhecimentos e de 
informação dispõem de capacidades 
adequadas em termos de qualificações e de 
formação regular do pessoal para realizar 
esta tarefa.

Os organismos que prestam os serviços de 
transferência de conhecimentos e de 
informação dispõem de capacidades 
adequadas em termos de qualificações e de
formação regular do pessoal para realizar 
esta tarefa e acesso às informações 
relevantes da rede de parcerias europeias 
para a inovação.

Or. en

Alteração 668
Ulrike Rodust
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os organismos que prestam os serviços de 
transferência de conhecimentos e de 
informação dispõem de capacidades 
adequadas em termos de qualificações e de 
formação regular do pessoal para realizar 
esta tarefa.

Os organismos que prestam os serviços de 
transferência de conhecimentos e de 
informação dispõem de capacidades 
adequadas em termos de qualificações e de 
experiência profissional e formação 
regular do pessoal para realizar esta tarefa.

Or. de

Alteração 669
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São elegíveis, no âmbito desta medida,
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores são também 
elegíveis.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o sistema de vales permite cobrir as 
despesas que os organismos que prestam 
os serviços de transferência de 
conhecimentos ou as ações de informação 
têm com os mesmos. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores e detentores 
de áreas florestais são também 
abrangidas.

Or. en

Alteração 670
Ulrike Rodust
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores são também 
elegíveis.

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição das pessoas que têm atividade 
na agricultura são também elegíveis.

Or. de

Alteração 671
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores são também 
elegíveis.

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos beneficiários são também 
elegíveis.

Or. de

Alteração 672
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores são também 
elegíveis.

4. São elegíveis, no âmbito desta medida, 
as despesas de organização e realização da 
transferência de conhecimentos ou das 
ações de informação. No caso de projetos 
de demonstração, o apoio pode também 
incluir os custos de investimento 
pertinentes. As despesas de deslocação, 
alojamento e as ajudas de custo dos 
participantes, bem como os custos de 
substituição dos agricultores e 
proprietários florestais ativos são também 
elegíveis.

Or. pt

Alteração 673
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O apoio é limitado ao montante 
máximo fixado no anexo I.

Or. es

Justificação

Igual que no período atual.

Alteração 674
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. O apoio no âmbito desta medida pode 
ser enquadrada no contexto mais amplo 
da proposta de regulamento-quadro único 
que estabelece regras comuns para todos 
os fundos abrangidos por um quadro 
estratégico comum (Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012)).

Or. pt

Alteração 675
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem 
como à duração e ao conteúdo dos 
programas de intercâmbio e das visitas a 
explorações agrícolas.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis.

Or. en

Justificação

Com o objetivo de simplificação, os Estados-Membros devem perspetivar estas questões nos 
seus programas e durante a execução do programa de uma forma que melhor se adeque às 
circunstâncias locais, uma vez que as condições e os objetivos já estão estabelecidos neste 
regulamento.

Alteração 676
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem como 
à duração e ao conteúdo dos programas 
de intercâmbio e das visitas a explorações 
agrícolas.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos.

Or. en

Alteração 677
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem 
como à duração e ao conteúdo dos 
programas de intercâmbio e das visitas a 
explorações agrícolas.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços, bem 
como à duração e ao conteúdo dos 
programas de intercâmbio e de visitas para 
agricultores e silvicultores, PME ativas 
em zonas rurais e intervenientes 
económicos em áreas de atividade a 
jusante da agricultura e de intervenção 
social.

Or. de

Alteração 678
Ulrike Rodust
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem como 
à duração e ao conteúdo dos programas de 
intercâmbio e das visitas a explorações 
agrícolas.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem como 
à duração e ao conteúdo dos programas de 
intercâmbio e de visitas para pessoas com 
atividade na agricultura.

Or. de

Alteração 679
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem como 
à duração e ao conteúdo dos programas de 
intercâmbio e das visitas a explorações 
agrícolas.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem como 
à duração e ao conteúdo dos programas de 
intercâmbio e das visitas a explorações 
agrícolas e florestais.

Or. en

Alteração 680
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem como 
à duração e ao conteúdo dos programas de 
intercâmbio e das visitas a explorações 
agrícolas.

5. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à determinação dos 
custos elegíveis, às qualificações mínimas 
dos organismos que prestam serviços de 
transferência de conhecimentos, bem como 
à duração e ao conteúdo dos programas de 
intercâmbio e das visitas a explorações 
agrícolas e explorações florestais.

Or. pt

Alteração 681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores e os detentores 
de áreas florestais a tirar proveito da 
utilização de serviços de aconselhamento a 
fim de que as suas explorações, empresas 
e/ou investimentos tenham melhores 
resultados económicos e ambientais, sejam 
menos prejudiciais para o clima e mais 
resistentes às alterações climáticas;

Or. it

Alteração 682
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de (a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
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áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

áreas florestais e as PME agrícolas e 
agroalimentares situadas em zonas rurais a 
tirar proveito da utilização de serviços de 
aconselhamento a fim de que as suas 
explorações, empresas e/ou investimentos 
tenham melhores resultados económicos e 
ambientais, sejam menos prejudiciais para 
o clima e mais resistentes às alterações 
climáticas; A consultoria para as PME 
deve prever um benefício económico 
positivo para o setor agrícola e 
agroalimentar.

Or. it

Alteração 683
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais 
resistentes às alterações climáticas;

a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME relacionadas 
com a agricultura e a silvicultura situadas 
em zonas rurais a tirar proveito da 
utilização de serviços de aconselhamento a 
fim de que as suas explorações, empresas 
e/ou investimentos tenham melhores 
resultados económicos e ambientais, assim 
como em termos de eficiência de recursos 
e de eficiência energética, de otimização 
de processos e de inovação;

Or. de

Justificação

Estas medidas devem destinar-se prioritariamente às explorações agrícolas e silvícolas e 
deveriam constituir um motor para o desenvolvimento e a eficiência.
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Alteração 684
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as empresas situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 685
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais, as PME e os agentes 
económicos nos domínios agrícola e 
social a tirar proveito da utilização de 
serviços de aconselhamento a fim de que as 
suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos, ambientais e em termos de 
bem-estar animal, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 686
Elisabeth Jeggle
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais, as PME situadas em zonas 
rurais e os intervenientes económicos em 
áreas de atividade a jusante da 
agricultura e de intervenção social a tirar 
proveito da utilização de serviços de 
aconselhamento a fim de que as suas 
explorações, empresas e/ou investimentos 
tenham melhores resultados económicos e 
ambientais, sejam menos prejudiciais para 
o clima e mais resistentes às alterações 
climáticas;

Or. de

Alteração 687
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento no domínio 
da eficiência energética, das normas de 
qualidade e higiene dos alimentos, das 
tecnologias de transformação, da 
rotulagem de alimentos e das estratégias 
de comercialização direta, a fim de que as 
suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

Or. es
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Alteração 688
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas, incluindo a 
utilização eficiente de fontes de energias 
renováveis e a melhoria da eficiência 
energética das mesmas;

Or. en

Alteração 689
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos, nomeadamente ao nível da 
transformação e marketing, ambientais e
sejam menos prejudiciais para o clima e 
mais resistentes às alterações climáticas;

Or. pt



PE492.797v01-00 176/180 AM\907916PT.doc

PT

Alteração 690
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, assim como a 
nível da transformação e comercialização 
da sua produção, sejam menos prejudiciais 
para o clima e mais resistentes às 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 691
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas, 
investimentos ou produtos tenham 
melhores resultados económicos e 
ambientais, sejam menos prejudiciais para 
o clima e mais resistentes às alterações 
climáticas;

Or. es
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Alteração 692
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima, assegurem o 
bem-estar dos animais e sejam mais 
resistentes às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 693
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ajuda às PME no setor alimentar 
para que tirem partido da utilização de 
serviços de aconselhamento para a 
exportação de produtos;

Or. en

Justificação

Âmbito mais alargado da prestação de serviços através da introdução do apoio à promoção 
das exportações e serviços de aconselhamento a PME que se dedicam concretamente à 
exportação de produtos biológicos. De modo a prestar ajuda a mais agricultores e 
produtores alimentares para se converterem à produção biológica, é necessário reduzir os 
custos de comercialização das exportações dos seus produtos de agricultura biológica 
durante um período de introdução progressiva.
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Alteração 694
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a criação de serviços de 
gestão agrícola, de substituição na 
exploração agrícola e de aconselhamento 
agrícola, bem como serviços de 
aconselhamento no setor florestal, 
incluindo o sistema de aconselhamento 
agrícola referido nos artigos 12.º, 13.º e 
14.º do Regulamento (UE) n.º HR/2012;

Suprimido

Or. it

Alteração 695
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a criação de serviços de 
gestão agrícola, de substituição na 
exploração agrícola e de aconselhamento 
agrícola, bem como serviços de 
aconselhamento no setor florestal, 
incluindo o sistema de aconselhamento 
agrícola referido nos artigos 12.º, 13.º e 
14.º do Regulamento (UE) n.º HR/2012;

(b) Promover a criação de serviços de 
gestão agrícola, de substituição na 
exploração agrícola e de aconselhamento 
agrícola, incluindo a coordenação 
específica para organizar a cooperação 
entre os jovens agricultores, os novos 
operadores, assim como medidas de 
aconselhamento com vista à renovação 
das gerações nas explorações agrícolas,
bem como serviços de aconselhamento no 
setor florestal, incluindo o sistema de 
aconselhamento agrícola referido nos 
artigos 12.º, 13.º e 14.º do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012;

Or. en
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Alteração 696
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a criação de serviços de 
gestão agrícola, de substituição na 
exploração agrícola e de aconselhamento 
agrícola, bem como serviços de 
aconselhamento no setor florestal, 
incluindo o sistema de aconselhamento 
agrícola referido nos artigos 12.º, 13.º e 
14.º do Regulamento (UE) n.º HR/2012;

(b) Promover a criação, a nível local e 
regional, de serviços de gestão agrícola, de 
substituição na exploração agrícola e de 
aconselhamento agrícola, bem como 
serviços de aconselhamento no setor
florestal, incluindo o sistema de 
aconselhamento agrícola referido nos 
artigos 12.º, 13.º e 14.º do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012;

Or. fr

Alteração 697
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a formação de conselheiros. (c) Promover a formação de conselheiros 
com o objetivo específico de fomentar 
sistemas agrícolas sustentáveis e 
avançados, bem como a agricultura 
biológica.

Or. en

Alteração 698
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a formação de conselheiros. (c) Promover a formação de conselheiros, 
nomeadamente, a nível local e regional.

Or. fr

Alteração 699
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoio à instalação de jovens 
agricultores.

Or. en

Alteração 700
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Reforçar a fixação dos jovens 
agricultores.

Or. fr


