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Alteração 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alíneas a) e c), são os prestadores dos 
serviços de aconselhamento ou de 
formação. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
b), é concedido à autoridade ou ao 
organismo selecionado para criar os 
serviços de gestão agrícola, de 
substituição na exploração e de 
aconselhamento agrícola ou 
aconselhamento no setor florestal.

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alínea a), são os agricultores e os 
detentores de áreas florestais. Os 
beneficiários do apoio previsto no n.º 1, 
alínea c), são os prestadores dos serviços 
de aconselhamento ou de formação.

Or. it

Alteração 702
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alíneas a) e c), são os prestadores dos 
serviços de aconselhamento ou de 
formação. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
b), é concedido à autoridade ou ao 
organismo selecionado para criar os 
serviços de gestão agrícola, de 
substituição na exploração e de 
aconselhamento agrícola ou 
aconselhamento no setor florestal.

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alíneas a) e c), são os prestadores dos 
serviços de aconselhamento e os 
prestadores dos serviços de formação, 
respetivamente.

Or. it
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Alteração 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alíneas a) e c), são os prestadores dos 
serviços de aconselhamento ou de 
formação. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
b), é concedido à autoridade ou ao 
organismo selecionado para criar os 
serviços de gestão agrícola, de substituição 
na exploração e de aconselhamento 
agrícola ou aconselhamento no setor 
florestal.

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alínea a), são os agricultores, os 
detentores de áreas florestais ou as PME 
agrícolas ou agroalimentares. O apoio 
previsto no n.º 1, alínea b), é concedido à 
autoridade ou ao organismo selecionado 
para criar os serviços de gestão agrícola, de 
substituição na exploração e de 
aconselhamento agrícola ou 
aconselhamento no setor florestal.

Or. it

Alteração 704
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alíneas a) e c), são os prestadores dos 
serviços de aconselhamento ou de
formação. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
b), é concedido à autoridade ou ao 
organismo selecionado para criar os 
serviços de gestão agrícola, de substituição 
na exploração e de aconselhamento 
agrícola ou aconselhamento no setor 
florestal.

2. Os beneficiários do apoio previsto no n.º 
1, alíneas a) e c), será concedido na forma 
de um vale atribuído aos agricultores que 
poderá ser trocado por aconselhamento ou 
formação. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
b), é concedido à autoridade ou ao 
organismo selecionado para criar os 
serviços de gestão agrícola, de substituição 
na exploração e de aconselhamento 
agrícola ou aconselhamento no setor 
florestal.

Or. en
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Alteração 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados.

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos, 
bem como a serviços de consultoria 
certificados de direito público.

Or. de

Justificação

Os serviços de consultoria devem ser geralmente fornecidos por agências certificadas e de 
direito público.

Alteração 706
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
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propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados.

propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos, 
cooperativos e privados.

Or. en

Alteração 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados.

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados, bem como as organizações 
profissionais agrícolas.

Or. es

Justificação

As organizações profissionais agrícolas, no papel de agentes socioeconómicos representantes 
dos agricultores e dos criadores de gado, devem estar inseridas no processo de seleção a fim 
de prestarem os melhores serviços de aconselhamento.

Alteração 708
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados.

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência devem ser 
independentes de interesses comerciais 
privados e devem ser fiáveis no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados.

Or. en

Alteração 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados.

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência, independentes de 
grandes internacionais comerciais, e 
fiabilidade no que respeita aos domínios 
em que se propõem intervir. Os 
beneficiários são escolhidos na sequência 
de um convite à apresentação de propostas. 
O procedimento de seleção é objetivo e 
aberto a organismos públicos e privados.

Or. en
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Justificação

É fulcral que os organismos de aconselhamento sejam independentes de interesses comerciais 
e que, pelo contrário, tenham competências agronómicas qualificadas que possam garantir 
que o agricultor reduza a sua dependência da contribuição externa.

Alteração 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários são escolhidos na 
sequência de um convite à apresentação de 
propostas. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos e 
privados.

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade em, 
pelo menos, todos os domínios do sistema 
de aconselhamento agrícola previsto nos 
artigos 12.º, 13.º e 14.º do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012. Os beneficiários são 
escolhidos na sequência de um convite à 
apresentação de propostas. O procedimento 
de seleção é objetivo e aberto a organismos 
públicos e privados.

Or. it

Alteração 711
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, três das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
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mínimo, um dos seguintes elementos: mínimo, um dos seguintes elementos:

Or. en

Alteração 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange todos os
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 713
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange todos os
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 714
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange os
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 715
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
mínimo:

Or. it

Alteração 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

O aconselhamento aos agricultores e a 
outros administradores de terras está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Cada disposição de 
aconselhamento pode abranger, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

Or. en
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Alteração 717
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e abrange, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

O aconselhamento aos agricultores está 
associado a, pelo menos, uma das 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural e pode abranger, no 
mínimo, um dos seguintes elementos:

Or. en

Justificação

Devem ser os Estados-Membros a decidir, nos programas de desenvolvimento rural, o tipo de 
aconselhamento necessário para alcançar as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Alteração 718
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um ou mais dos requisitos legais de 
gestão e/ou normas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais previstos 
no título VI, capítulo 1, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012;

a) Os requisitos legais de gestão aplicáveis
e/ou normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais previstos no título 
VI, capítulo 1, do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012;

Or. en

Alteração 719
Brian Simpson
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um ou mais dos requisitos legais de 
gestão e/ou normas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais previstos 
no título VI, capítulo 1, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012;

a) Os requisitos legais de gestão e normas 
em matéria de boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012;

Or. en

Alteração 720
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um ou mais dos requisitos legais de 
gestão e/ou normas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais previstos 
no título VI, capítulo 1, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012;

a) Os requisitos legais de gestão e/ou 
normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais previstos no título 
VI, capítulo 1, do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012;

Or. en

Alteração 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um ou mais dos requisitos legais de
gestão e/ou normas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais previstos 
no título VI, capítulo 1, do Regulamento 
(UE) n.º HR/2012;

a) Os requisitos legais de gestão e/ou 
normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais previstos no título 
VI, capítulo 1, do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012;

Or. en
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Alteração 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se for caso disso, as práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente, 
previstas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 e a 
manutenção da superfície agrícola em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, alínea 
c), do Regulamento (UE) n.º DP/2012;

b) Como prioridade, as práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente, 
previstas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 e a 
manutenção da superfície agrícola em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, alínea 
c), do Regulamento (UE) n.º DP/2012;

Or. en

Justificação

A utilização das medidas «verdes» do carbono, dos nutrientes e da eficiência energética nos 
pagamentos diretos devem ser associadas ao acesso prioritário a aconselhamento e ao apoio 
ao investimento para agricultores que implementam as referidas medidas, de modo a criar o 
círculo virtuoso necessário para alcançar uma agricultura mais eficiente a nível de recursos.

Alteração 723
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou as ações relativos à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, à biodiversidade, à 
proteção dos recursos hídricos e dos solos, 
à notificação das doenças dos animais e das 
plantas e à inovação, em conformidade 
com o anexo I do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012;

c) Os requisitos ou as ações relativos à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, à biodiversidade, à 
proteção dos recursos hídricos e dos solos, 
à notificação das doenças dos animais e das 
plantas e à inovação, em conformidade 
com o anexo I do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012; além disso, a promoção da 
reciclagem efetiva de nutrientes e 
alternativas não químicas a contribuições 
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artificiais;

Or. en

Alteração 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou as ações relativos à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, à biodiversidade, à 
proteção dos recursos hídricos e dos solos, 
à notificação das doenças dos animais e das 
plantas e à inovação, em conformidade 
com o anexo I do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012;

c) Os requisitos ou as ações relativos à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, à biodiversidade, à 
proteção dos recursos hídricos e dos solos, 
à prevenção, luta, erradicação e
notificação das doenças dos animais e das 
plantas e à inovação, em conformidade 
com o anexo I do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012;

Or. es

Alteração 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou as ações relativos à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, à biodiversidade, à 
proteção dos recursos hídricos e dos solos,
à notificação das doenças dos animais e das 
plantas e à inovação, em conformidade 
com o anexo I do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012;

c) Os requisitos ou as ações relativos à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, à biodiversidade, à 
proteção dos recursos hídricos e dos solos, 
às alternativas não químicas a 
contribuições artificiais, à notificação das 
doenças dos animais e das plantas e à 
inovação, em conformidade com o anexo I 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012;

Or. en
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Justificação

Conforme o artigo 14.º, n.º 2, da Diretiva 2009/128/CE sobre uma utilização sustentável dos 
pesticidas, os Estados-Membros devem estabelecer ou garantir o estabelecimento da 
condição necessária para a implementação do controlo integrado das pragas (CIP). Os 
Estados-Membros garantirão, nomeadamente, que os utilizadores profissionais tenham à sua 
disposição informações e ferramentas de monitorização das pragas e instrumentos de 
decisão, bem como serviços de aconselhamento sobre o CIP. 

Alteração 726
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações 
agrícolas em conformidade com todas as 
medidas propostas pelos programas de 
desenvolvimento rural, incluindo a 
modernização das explorações, a busca 
pela competitividade, a integração da 
cadeia, a inovação e a orientação para o 
mercado;

Or. it

Alteração 727
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações agrícolas conforme definidas 
pelos Estados-Membros e, pelo menos, das 
explorações agrícolas que participam no 
regime dos pequenos agricultores referido 
no título V do Regulamento (UE) n.º 

d) O desenvolvimento sustentável, o 
desempenho ambiental e a atividade 
económica da agricultura biológica, pelo 
menos, referida no Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, e das pequenas explorações 
agrícolas conforme definidas pelos 
Estados-Membros e, pelo menos, das 
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DP/2012, ou explorações agrícolas que participam no 
regime dos pequenos agricultores referido 
no título V do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012; ou

Or. en

Alteração 728
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações agrícolas conforme definidas 
pelos Estados-Membros e, pelo menos, das 
explorações agrícolas que participam no
regime dos pequenos agricultores referido 
no título V do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012; ou

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações agrícolas conforme definidas 
pelos Estados-Membros e, pelo menos, das 
explorações agrícolas que participam no 
regime dos pequenos agricultores referido 
no título V do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012, que abrange sobretudo a
conversão das explorações agrícolas e a 
diversificação da atividade económica das 
mesmas, em especial para turismo, 
criação de zonas arborizadas e de
sistemas agroflorestais; ou

Or. pl

Alteração 729
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações agrícolas conforme definidas 
pelos Estados-Membros e, pelo menos, das 

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações agrícolas e de novos 
agricultores conforme definidas pelos 
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explorações agrícolas que participam no 
regime dos pequenos agricultores referido 
no título V do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012, ou

Estados-Membros e, pelo menos, das 
explorações agrícolas que participam no 
regime dos pequenos agricultores referido 
no título V do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012; ou

Or. en

Alteração 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da
atividade económica das pequenas 
explorações agrícolas conforme definidas 
pelos Estados-Membros e, pelo menos, das 
explorações agrícolas que participam no 
regime dos pequenos agricultores referido
no título V do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012, ou

d) O plano ambiental, o desenvolvimento 
sustentável e a atividade económica das 
pequenas explorações agrícolas conforme 
definidas pelos Estados-Membros e, pelo 
menos, das explorações agrícolas que 
participam no regime dos pequenos 
agricultores referido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, ou

Or. en

Justificação

Os pequenos agricultores devem receber assistência especial não só no plano económico, 
bem como no plano ambiental das suas explorações agrícolas.

Alteração 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O desenvolvimento sustentável e a 
atividade económica da agricultura 
biológica, com um mínimo referido no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007; 
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Or. en

Alteração 732
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Gestão efetiva de riscos e opções de 
gestão de riscos disponíveis para os 
agricultores;

Or. en

Alteração 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se for caso disso, as normas de 
segurança no trabalho baseadas na 
legislação da União.

e) Se for caso disso, o aconselhamento e 
informação sobre o melhoramento das 
medidas de segurança agrícola e da 
segurança dos trabalhadores e habitantes 
nas explorações agrícolas e as normas de 
segurança no trabalho baseadas na 
legislação da União.

Or. en

Alteração 734
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)



AM\909362PT.doc 19/172 PE492.949v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

e-A) O desenvolvimento das fontes de 
energia renováveis e de medidas de 
promoção da eficiência e poupança 
energética nas explorações agrícolas;

Or. en

Alteração 735
Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Os aspetos «Uma só saúde» da 
criação de animais.

Or. en

Justificação

O conhecimento das melhorias na saúde dos animais através de medidas preventivas que são 
aplicáveis, na prática, em explorações agrícolas pode reduzir a necessidade de medicação, os 
custos e também os riscos para a saúde pública.

Alteração 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O desenvolvimento sustentável e a 
atividade económica da agricultura 
biológica, com um mínimo referido no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007;

Or. en
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Justificação

A agricultura biológica vai além das práticas de agricultura convencional, no que diz 
respeito ao plano ambiental e à alteração climática.

Alteração 737
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Serviços de informação que 
oferecem transparência quanto a terras 
disponíveis para arrendamento ou venda, 
propriedade fundiária e respetivos preços;

Or. en

Alteração 738
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Atividades específicas de criação de 
capacidades e preparação de cooperação 
entre jovens agricultores, novos 
agricultores e agricultores com idade 
superior a 55 anos;

Or. en

Alteração 739
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-D) Serviços de aconselhamento 
específicos para apoio a transformações 
locais e comercialização a curta distância, 
incluindo a formação e implementação de 
regras de higiene adaptada e normas de 
segurança alimentar;

Or. en

Alteração 740
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-E) Serviços específicos de informação e 
formação de apoio a jovens e novos 
agricultores para aceder a empréstimos e 
créditos, individualmente ou como grupos 
produtores.

Or. en

Alteração 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento pode também abranger 
outras questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração agrícola.

O aconselhamento pode também abranger 
outras questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental, bem
como à melhoria da capacidade 
competitiva da exploração agrícola e 
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silvícola.

Or. de

Alteração 742
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento pode também abranger 
outras questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração agrícola.

O aconselhamento pode também abranger 
outras questões associadas ao desempenho 
económico, agrícola e ambiental da 
exploração agrícola e questões que os 
afetem, relacionadas com o fomento e 
desenvolvimento das iniciativas para a 
melhoria da qualidade dos produtos 
agroalimentares.

Or. es

Justificação

Alterações 11 e 12. Ao desenvolver um aconselhamento integral, este deve incluir todas as 
áreas estratégicas que melhorem a concorrência. Uma delas é, sem dúvida, a adaptação dos 
produtos ao mercado.

Alteração 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O aconselhamento às PME pode 
abranger questões associadas ao 
desempenho económico e ambiental da 
empresa.

6. O aconselhamento às PME que revelam 
uma relação com a exploração agrícola e 
silvícola pode abranger questões 
associadas ao desempenho económico e 
ambiental da empresa.

Or. de
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Alteração 744
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O aconselhamento às PME pode 
abranger questões associadas ao 
desempenho económico e ambiental da 
empresa.

6. O aconselhamento às PME pode 
abranger questões associadas ao 
desempenho económico e ambiental da 
empresa e questões relacionadas com a 
melhoria da qualidade dos produtos 
agroalimentares.

Or. es

Alteração 745
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento dos agentes 
económicos nas áreas a jusante da 
exploração agrícola e sociais pode 
abranger questões conexas com a 
diversificação da exploração agrícola e do 
desempenho socioeconómico.

Or. de

Alteração 746
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. O apoio no âmbito desta medida pode 
ser enquadrado 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 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à determinação 
das qualificações mínimas das 
autoridades ou dos organismos que 
prestam serviços de aconselhamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 748
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Sistemas de qualidade para os produtos 
agrícolas e géneros alimentícios

Sistemas de qualidade para os produtos 
agrícolas e géneros alimentícios e
explorações agrícolas

Or. en
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Justificação

O desenvolvimento de conceitos agrícolas completos, como a produção neutra de CO2, seria 
compatível com o conceito de «crescimento verde».

Alteração 749
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Sistemas de qualidade para os produtos 
agrícolas e géneros alimentícios

Sistemas de qualidade para os produtos 
agrícolas, géneros alimentícios e 
explorações

Or. fr

Alteração 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores e fabricantes, ou os seus 
organismos de gestão, que participam em:

Or. es

Justificação

Debe modificarse la definición de beneficiarios para que el beneficiario directo de la medida 
sea el órgano de gestión de los productores y elaboradores del programa de calidad 
(consejos reguladores, consorcios, asociaciones) y no se tenga que realizar el retorno por 
agricultor como hasta ahora, ya que de acuerdo con la experiencia acumulada durante este 
período de programación el impacto que tiene sobre el agricultor es imperceptible y, en 
cambio, se dificulta mucho la gestión de la ayuda. Es necesario que los elaboradores de los 
programas de calidad en los que participan agricultores también puedan ser beneficiarios de 
la medida (tipo ternera de los Pirineos), ya que una gran parte del coste de certificación está 
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en la certificación del método de elaboración y del producto acabado.

Alteração 751
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam em:

Or. es

Alteração 752
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 11 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam em:

Or. en

Alteração 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam em:
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Or. es

Alteração 754
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam em:

Or. es

Alteração 755
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores individuais e os grupos 
produtores ou organizações produtoras 
reconhecidos no artigo 106.º do 
Regulamento «OCM» única que 
participam pela primeira vez em:

Or. en

Alteração 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores bem como as associações 
de produtores e setoriais que participam 
pela primeira vez em:

Or. de

Justificação

As organizações de produtores e as cooperativas agrícolas devem também beneficiar destas 
medidas e devem envolver-se no desenvolvimento de sistemas de qualidade. Além disso, 
devem ser também abrangidos os custos decorrentes do desenvolvimento de sistemas de 
certificação através de uma abordagem coletiva.

Alteração 757
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam, pela 
primeira vez, ou que tenham participado,
no período de programação de 2007-2013, 
também através dos agrupamentos de 
produtores, e as explorações 
agroalimentares, em:

Or. it

Alteração 758
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 17 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores, também através das 
associações de organizações de 
produtores e das explorações 
agroalimentares, que participam pela 
primeira vez, ou que tenham participado,
no período de programação de 2007-2013
em:

Or. it

Alteração 759
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores, também através dos 
agrupamentos de produtores, e as 
explorações agroalimentares que 
participam pela primeira vez em:

Or. it

Alteração 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange
os agricultores, os agrupamentos de 
produtores e as pequenas empresas 
agroalimentares que participam pela 
primeira vez em:
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Or. fr

Alteração 761
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores, também através dos 
agrupamentos de produtores, e as 
explorações agrícolas e agroalimentares 
que participam pela primeira vez em:

Or. it

Alteração 762
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores ou organizações de 
produtores que participam pela primeira 
vez em:

Or. pt

Alteração 763
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
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os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

os agricultores e processadores de 
alimentos que participam pela primeira vez 
em:

Or. en

Alteração 764
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que participam pela 
primeira vez em:

1. O apoio no âmbito desta medida abrange 
os agricultores que tenham ampliado as 
suas atividades – que, após um período 
fixo de cinco anos, tenham ampliado o 
âmbito das suas atividades e começado a 
produzir novos tipos de produtos – e os 
agricultores que participam pela primeira 
vez em:

Or. lt

Alteração 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sistemas de qualidade aplicáveis aos 
produtos agrícolas, ao algodão ou aos 
géneros alimentícios instituídos pela 
legislação da União;

a) Sistemas de qualidade aplicáveis aos 
produtos agrícolas, ao algodão ou aos 
géneros alimentícios instituídos pela 
legislação da União, nomeadamente os 
que estejam em processo de 
reconhecimento;

Or. es
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Justificação

Deve propor-se que também possam ser beneficiários da medida de apoio aos programas de 
qualidade, os agricultores que já estão inseridos no programa e não apenas nos primeiros 
cinco anos.

Alteração 766
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sistemas de qualidade aplicáveis aos 
produtos agrícolas, ao algodão ou aos 
géneros alimentícios instituídos pela 
legislação da União;

a) Sistemas de qualidade aplicáveis aos 
produtos agrícolas, ao algodão, ao sal ou 
aos géneros alimentícios instituídos pela 
legislação da União;

Or. fr

Alteração 767
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O apoio deve abranger igualmente 
os custos decorrentes de atividades de 
informação e promoção de produtos nos 
sistemas de qualidade que promovem 
agricultura orgânica e de elevador valor 
natural.

Or. en

Alteração 768
Eric Andrieu
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Sistemas de qualidade aplicáveis aos 
produtos agrícolas, ao algodão ou aos 
géneros alimentícios que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo os seguintes critérios:

b) Sistemas de qualidade aplicáveis aos 
produtos agrícolas, ao algodão, ao sal ou 
aos géneros alimentícios que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo os seguintes critérios:

Or. fr

Alteração 769
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a especificidade do produto final obtido 
ao abrigo desses sistemas decorre de 
obrigações precisas para garantir:

i) a especificidade do produto final obtido 
ao abrigo desses sistemas decorre de 
obrigações precisas para garantir:

- as características específicas do produto, 
ou

- as características específicas do produto, 
ou

- os métodos específicos agrícolas ou de 
produção, ou

- os métodos específicos agrícolas ou de 
produção, bem como de agricultura 
biológica, ou

- uma qualidade do produto final que vai 
significativamente além das normas 
comerciais correntes em termos de saúde 
pública, de sanidade animal ou de 
fitossanidade, de bem-estar dos animais ou 
de proteção do ambiente;

- uma qualidade do produto final que vai 
significativamente além das normas 
comerciais correntes em termos de saúde 
pública, de sanidade animal ou de 
fitossanidade, de bem-estar dos animais ou 
de proteção do ambiente; mas também em 
termos da gestão sustentável dos recursos, 
da redução de CO2 e da ausência de 
engenharia genética; 

Or. en

Alteração 770
Alyn Smith
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as cadeias curtas e locais de 
abastecimento alimentar

Or. en

Alteração 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) o sistema está aberto a todos os 
produtores;

ii) o sistema está aberto a todos os 
produtores e a todas as organizações de 
produtores;

Or. de

Alteração 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) o sistema está aberto a todos os 
produtores;

ii) o sistema está aberto a todos os 
produtores e fabricantes;

Or. es

Justificação

É necessário que, após entrarem no registo comunitário para serem analisados, todos os 
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programas de qualidade possam ser financiados. No período de programação atual, somente 
alguns PDR permitiram esta possibilidade.

Alteração 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas para o 
funcionamento dos sistemas voluntários 
de certificação dos produtos agrícolas e 
géneros alimentícios.

Suprimido

Or. es

Justificação

Os sistemas voluntários de certificação dos produtos agrícolas [artigo 17.º, n.º 1, alínea c)] 
devem ser eliminados.

Alteração 774
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas para o 
funcionamento dos sistemas voluntários 
de certificação dos produtos agrícolas e 
géneros alimentícios.

Suprimido
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Or. es

Alteração 775
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sistemas voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas29 para o 
funcionamento dos sistemas voluntários 
de certificação dos produtos agrícolas e 
géneros alimentícios.

Suprimida

Or. it

Alteração 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas para o funcionamento 
dos sistemas voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios31.

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas e das explorações que 
os Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas para o funcionamento 
dos sistemas voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas, géneros 
alimentícios e explorações31.

Or. fr

Alteração 777
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações31 da União sobre 
as melhores práticas para o funcionamento 
dos sistemas voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios.

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos e explorações agrícolas que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas para o funcionamento 
dos sistemas voluntários de certificação 
dos produtos e explorações agrícolas e 
géneros alimentícios.

Or. en

Justificação

De acordo com as alterações ao artigo 17.º - subtítulo (supramencionado).

Alteração 778
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas que os 
Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas para o funcionamento 
dos sistemas voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios31.

c) Sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas e das explorações que 
os Estados-Membros reconheçam como 
cumprindo as orientações da União sobre 
as melhores práticas para o funcionamento 
dos sistemas voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas, explorações e
géneros alimentícios.

Or. fr

Alteração 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Sistemas de marcas genéricas 
territoriais, aplicáveis aos produtos 
agrícolas e a determinados serviços 
executados por vários intervenientes 
locais, em conformidade com cadernos de 
encargos vinculativos, cujo cumprimento 
é controlado pelas autoridades públicas.

Or. fr

Alteração 780
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio pode também ser utilizado 
para cobrir os custos decorrentes das 
atividades de informação e de promoção 
de produtos no âmbito dos sistemas de 
qualidade referidos no n.º 1, alíneas a) e 
b).

O apoio ao abrigo do n.º 1 será um 
incentivo anual a ser determinado em 
função dos custos fixos decorrentes da 
participação em sistemas beneficiários de 
apoio, durante um período máximo de 
cinco anos.

Entende-se por «custos fixos» as despesas 
de participação num sistema de qualidade 
beneficiário de apoio e a contribuição 
anual para participar nesse sistema, 
incluindo, se for caso disso, as despesas 
de verificação do cumprimento do 
caderno de especificações do sistema.

O apoio é limitado ao montante máximo 
estabelecido no anexo I.
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A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados no respeitante aos sistemas de 
qualidade específicos da União 
abrangidos pelo n.º 1, alínea a).

Or. es

Justificação

Estes apoios devem fomentar a participação de novos produtores nestes sistemas, bem como 
fidelizar aqueles que já participam. Além disso, as atividades de promoção e informação que 
já faziam parte do anterior FEADER ajudam a difundir as qualidades dos produtos entre os 
consumidores e têm um impacto direto em prol dos produtores inscritos.

Alteração 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim, as organizações de produtores 
ou outras entidades associativas agrícolas 
que desenvolvem sistemas de certificação 
com um foco coletivo que respeita as 
diretrizes da União Europeia sobre as 
melhores práticas para o funcionamento 
dos sistemas voluntários de certificação 
dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios devem também poder 
beneficiar dos apoios aprovados neste 
artigo, a fim de contribuir para cobrir os 
custos:
- do aconselhamento e acompanhamento 
durante a execução das iniciativas dos 
produtores;
- do apoio administrativo para a gestão do 
sistema;
- da realização de auditorias internas com 
vista ao melhoramento contínuo.

Or. es
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Alteração 782
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio pode também cobrir os 
custos decorrentes das atividades de 
informação e de promoção de produtos no 
âmbito dos sistemas de qualidade 
referidos no n.º 1

Or. pt

Alteração 783
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Assim, tanto as organizações de 
produtores bem como as cooperativas que 
desenvolvem sistemas de certificação, 
tendo um foco coletivo que respeita as 
diretrizes da CE sobre as melhores 
práticas para o funcionamento dos 
sistemas voluntários de certificação dos 
produtos agrícolas e géneros alimentícios, 
poderão beneficiar dos apoios para cobrir 
os custos relacionados com:

- o aconselhamento e acompanhamento 
durante a execução das iniciativas dos 
produtores;

- o apoio administrativo para a gestão do 
sistema;

- a realização de auditorias internas com 
vista ao melhoramento contínuo e à 
qualidade;

- a certificação do sistema.
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Or. es

Justificação

Fomentar a capacidade das cooperativas e organizações de produtores como 
impulsionadoras da aplicação de sistemas de qualidade, aproveitando a sua estrutura 
adequada para tal. O foco coletivo dos sistemas de qualidade que advém de uma cooperativa 
ajuda a controlar e a dar um seguimento efetivo de muitos produtores.

Alteração 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O apoio pode também cobrir os 
custos decorrentes das atividades de 
informação e de promoção de produtos no 
âmbito dos sistemas de qualidade 
referidos no n.º 1, alíneas a) e b).

Or. es

Justificação

As atividades de informação e promoção, que já faziam parte das ações de apoio da anterior 
programação do FEADER, constituem um elemento importante dos programas de qualidade 
que contribuem para a sua difusão entre os consumidores e, por isso, beneficiam os 
produtores inscritos no mesmo.

Alteração 785
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os apoios previstos na presente 
medida poderão compensar os custos e 
perdas de rendimentos dos produtores ao 
aplicar normas de proteção do ambiente, 
saúde pública, saúde animal, 
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fitossanidade, bem-estar dos animais e 
segurança no trabalho. Devem ser 
normas inseridas na legislação nacional 
que ultrapassem a legislação da União, 
mediante normas que imponham 
limitações ou restrições que afetem os 
custos habituais das explorações e um 
número significativo de produtores.
Os apoios são anuais, forfetários, 
decrescentes e concedidos durante um 
período de cinco anos, a contar a partir do 
momento em que a norma passe a ser 
obrigatória de acordo com o presente 
regulamento. O apoio é limitado ao 
montante máximo estabelecido no anexo 
I.

Or. es

Justificação

Recuperar as compensações estabelecidas no artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 1968/2005 
para garantir a sustentabilidade do sistema e uma posição competitiva para as explorações.

Alteração 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos 
custos fixos decorrentes da participação 
em sistemas beneficiários de apoio, 
durante um período máximo de cinco 
anos.

O apoio é concedido:

a) sob a forma de um incentivo financeiro 
anual, cujo nível é determinado em 
função do nível dos custos fixos 
decorrentes da participação em sistemas 
beneficiários de apoio. Para efeitos do 
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disposto no presente número, entende-se 
por «custos fixos» as despesas de 
participação num sistema de qualidade 
beneficiário de apoio e a contribuição 
anual para participar nesse sistema, 
incluindo, se for caso disso, as despesas 
de verificação do cumprimento do 
caderno de especificações do sistema.
b) de forma a cobrir os custos das 
atividades de informação e promoção dos 
produtos assinalados no n.º 1 do presente 
artigo.

Or. es

Alteração 787
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio.

Or. es

Alteração 788
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
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sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de sete anos.

Or. en

Alteração 789
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de sete anos.

Or. pt

Alteração 790
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos. O 
apoio é pago anualmente, mediante a 
apresentação dos justificativos dos custos, 
mas o produtor apresenta um único 
pedido durante um período de cinco anos.

Or. fr
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Alteração 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos. O 
apoio é pago anualmente, mediante a 
apresentação dos justificativos dos custos, 
porém, o produtor apresenta um único 
pedido para um período de cinco anos.

Or. fr

Alteração 792
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos. Os 
pagamentos são efetuados anualmente 
mediante apresentação dos documentos 
necessários, mas os produtores devem 
apresentar um único pedido que abranja 
um período de cinco anos.

Or. it
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Alteração 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos. Os 
pagamentos são concedidos anualmente 
após a apresentação da devida 
documentação, mas a validade do pedido 
dos beneficiários é plurianual.

Or. en

Alteração 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos. Os 
pagamentos são efetuados anualmente 
mediante apresentação dos documentos 
necessários, mas os produtores devem 
apresentar um único pedido que abranja 
um período de cinco anos.

Or. it
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Alteração 795
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos. Os 
pagamentos são efetuados anualmente 
mediante apresentação dos documentos 
necessários, mas os produtores devem 
apresentar um único pedido que abranja 
um período de cinco anos.

Or. it

Alteração 796
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos.

O apoio é concedido sob a forma de um 
incentivo financeiro anual, cujo nível é 
determinado em função do nível dos custos 
fixos decorrentes da participação em 
sistemas beneficiários de apoio, durante 
um período máximo de cinco anos. 
Contudo, os agricultores que tenham 
ampliado as suas atividades – que, após 
um período fixo de cinco anos, tenham 
ampliado o âmbito das suas atividades e 
começado a produzir novos tipos de 
produtos – devem ser elegíveis para mais 
apoios.

Or. lt
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Alteração 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É concedido um apoio às organizações de 
produtores que apresentem um novo 
pedido de participação nos sistemas de 
qualidade referidos no presente artigo, a 
fim de ajudá-las na realização dos seus 
estudos técnicos prévios (caracterização 
de produtos, definição dos cadernos de 
encargos, etc.), dos seus estudos de 
mercado (promoção, posicionamento do 
produto, prospeção, etc.) ou dos seus 
estudos jurídicos (criação da associação 
de gestão do rótulo de qualidade, etc.).

Or. fr

Alteração 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no presente 
número, entende-se por «custos fixos» as 
despesas de participação num sistema de 
qualidade beneficiário de apoio e a 
contribuição anual para participar nesse 
sistema, incluindo, se for caso disso, as 
despesas de verificação do cumprimento do 
caderno de especificações do sistema.

Para efeitos do disposto no presente 
número, entende-se por «custos fixos» as 
despesas de participação num sistema de 
qualidade beneficiário de apoio e a 
contribuição anual para participar nesse 
sistema, incluindo, se for caso disso, as 
despesas de verificação do cumprimento do 
caderno de especificações do sistema. Os 
custos de controlo suportados pelas 
associações de organizações de 
produtores que apresentaram um pedido 
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de reconhecimento de uma marca de 
qualidade são elegíveis desde o início do 
procedimento transitório, ou seja, durante 
o período em que o Estado-Membro 
remete o processo à Comissão.

Or. it

Alteração 799
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no presente 
número, entende-se por «custos fixos» as 
despesas de participação num sistema de 
qualidade beneficiário de apoio e a 
contribuição anual para participar nesse 
sistema, incluindo, se for caso disso, as 
despesas de verificação do cumprimento do 
caderno de especificações do sistema.

Para efeitos do disposto no presente 
número, entende-se por «custos fixos» as 
despesas de participação num sistema de 
qualidade beneficiário de apoio e a 
contribuição anual para participar nesse 
sistema, incluindo, se for caso disso, as 
despesas de verificação do cumprimento do 
caderno de especificações do sistema. Os 
custos de controlo suportados pelos novos 
agrupamentos de produtores que 
apresentaram um pedido de 
reconhecimento de uma marca de 
qualidade são elegíveis desde o início do 
procedimento transitório, ou seja, durante 
o período em que o Estado-Membro 
comunica o processo à Comissão.

Or. it

Alteração 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É possível conceder um apoio às 
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atividades de informação e promoção de 
produtos agrícolas e produtos alimentares 
de qualidade referidas no n.º 1 que não 
beneficiem já de apoios à promoção. 
Podem ser beneficiárias todas as formas 
de organizações que agrupem ou 
representem operadores que participem 
ativamente num sistema agrícola ou 
alimentar de qualidade.
 São elegíveis as organizações 
profissionais e/ou interprofissionais que 
representem um ou mais produtos e/ou 
setores, tal como as associações regionais 
de promoção de produtos agrícolas e 
alimentares de qualidade.

As várias associações de produtores, 
organizadas ou não numa associação, ou 
representadas por uma organização 
profissional e/ou interprofissional ou por 
uma associação regional de promoção, 
podem realizar ações coletivas. Nesse 
caso, a origem regional dos produtos pode 
ser indicada desde que não ocupe um 
lugar mais destacado que a mensagem 
principal dos produtos.

Or. fr

Alteração 801
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio é concedido aos 
agrupamentos que apresentem novos 
pedidos de participação nos sistemas de 
qualidade (artigo 17.º, n.º 1, alíneas a) e 
b)), a fim de os ajudar a realizar estudos 
técnicos preliminares (caracterização do 
produto, definição do caderno de 
especificações), estudos de marketing 
(marketing, colocação do produto, estudos 



AM\909362PT.doc 51/172 PE492.949v01-00

PT

prospetivos) ou estudos jurídicos (criação 
da associação responsável pela gestão da 
marca de qualidade). Este apoio estará 
disponível durante os primeiros cinco 
anos após a apresentação do pedido 
oficial de reconhecimento de uma marca 
de qualidade num Estado-Membro.

Or. it

Alteração 802
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio pode cobrir também 
despesas relacionadas com a assistência 
necessária para participar nos regimes de 
qualidade mencionados nas alíneas a), b) 
e c) do n.º 1 e nas atividades de 
informação e promoção dos produtos a 
que se referem esses regimes. 

Or. ro

Alteração 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio é limitado ao montante 
máximo fixado no anexo I.

3. Os apoios são limitados aos montantes 
máximos fixados no anexo I.

Or. es



PE492.949v01-00 52/172 AM\909362PT.doc

PT

Alteração 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação sobre o sistema e o pedido 
para o mesmo será de acesso fácil e o 
processo decorrerá de forma atempada e 
transparente, sem critérios 
administrativos desnecessários e 
restrições;

Or. en

Alteração 805
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Medidas de qualidade

Medidas destinadas a melhorar a 
qualidade da produção e dos produtos 
através de:
1) Uma ajuda aos agricultores para se 
adaptarem a normas exigentes impostas 
pela legislação comunitária;
2) Um incentivo aos agricultores para 
participarem em regimes de qualidade dos 
alimentos;
3) Um apoio aos agrupamentos de 
produtores nas suas atividades de 
informação e de promoção de produtos 
abrangidos por regimes de qualidade dos 
alimentos.

Or. fr
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Alteração 806
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Pode ser concedido apoio às medidas de 
informação e promoção relativas aos 
produtos abrangidos pelos sistemas de 
qualidade (artigo 17.º, n.º 1, alíneas a) e 
b)).
É elegível para apoio qualquer 
organização que reúna ou represente os 
operadores que exercem a sua atividade 
ao abrigo de um sistema de qualidade 
para produtos agrícolas ou 
agroalimentares, independentemente da 
sua forma jurídica. São elegíveis as 
organizações profissionais ou 
interprofissionais representativas de um 
ou mais produtos e/ou setores, bem como 
as associações regionais de géneros 
alimentícios e produtos agrícolas de 
qualidade.
As atividades de promoção incluem, 
nomeadamente, a participação em feiras e 
exposições e/ou a sua organização, 
atividades de relações públicas 
comparáveis e a promoção através dos 
diferentes meios de comunicação ou nos 
pontos de venda.
A mensagem principal deve destacar as 
especificidades e vantagens dos produtos 
em causa, em especial a sua qualidade, a 
utilização de técnicas de produção 
específicas, a aplicação de normas 
elevadas em matéria de bem-estar dos 
animais e de respeito pelo ambiente, que 
são pertinentes para a marca de qualidade 
em questão.
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As operações coletivas podem ser 
realizadas por várias associações de 
produtores, independentemente da sua 
adesão a uma associação. Podem também 
ser representadas por uma organização 
profissional e/ou interprofissional ou por 
uma agência de promoção regional. Neste 
último caso, pode ser indicada a origem 
regional dos produtos, desde que não 
apareça como uma indicação mais 
importante do que a mensagem principal.
Deve ser adotado um procedimento 
específico para garantir que as ações 
apoiadas no âmbito do desenvolvimento 
rural não sejam também abrangidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, relativo a ações de informação 
e promoção a favor dos produtos 
agrícolas no mercado interno e nos países 
terceiros.

Or. it

Alteração 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
1. O apoio previsto no artigo 20.º, alínea 
c), subalínea i), destina-se a contribuir 
parcialmente para os custos incorridos e a 
perda de rendimentos dos agricultores que 
têm de aplicar normas nos domínios da 
proteção do ambiente, da saúde pública, 
da sanidade animal e fitossanidade, do 
bem-estar dos animais e da segurança no 
trabalho. As referidas normas devem ter 
sido introduzidas recentemente na 
legislação nacional a título de
transposição do direito da UE e impor 
novas obrigações ou restrições às práticas 
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agrícolas que tenham um impacto 
significativo nos custos de exploração 
agrícola normais e que afetem um 
número significativo de agricultores.
2. O apoio é concedido sob a forma de um 
pagamento uniforme, temporário e 
degressivo de caráter anual, por um 
período máximo de cinco anos a contar da 
data em que a norma se torna obrigatória
de acordo com a legislação da UE. O 
apoio é limitado ao montante máximo 
estabelecido no anexo.

Or. it

Alteração 808
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17 A
1. O apoio previsto no artigo 20.º, alínea 
c), subalínea i) destina-se a contribuir 
parcialmente para cobrir os custos e as 
perdas de rendimento causadas aos 
agricultores que têm de aplicar normas 
nos domínios da proteção do ambiente, da 
saúde pública, animal e vegetal, do 
bem-estar dos animais e da segurança no 
trabalho. Estas normas devem ser 
introduzidas na legislação nacional por 
via de transposição do direito da UE e 
impor novas obrigações ou restrições às 
práticas agrícolas que tenham um 
impacto significativo nos custos de 
exploração agrícolas normais e que 
afetem um número significativo de 
agricultores.
2. O apoio é concedido como uma ajuda 
forfetária, temporária e degressiva, numa 
base anual, por um período máximo de 5 
anos a partir da data em que a norma se 
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torna obrigatória de acordo com a 
legislação da UE. O apoio é limitado ao 
montante máximo estabelecido no anexo.

Or. pt

Alteração 809
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos em ativos corpóreos Investimento em ativos corpóreos com 
vista à produção sustentável, saudável, 
respeitadora do clima e do bem-estar dos 
animais.

Or. en

Alteração 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida 
abrange os investimentos corpóreos e/ou 
incorpóreos que:

1. O apoio a investimentos corpóreos e/ou 
incorpóreos convergentes deverá abranger 
as seguintes medidas:

Or. en

Alteração 811
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Incidam em infraestruturas 
respeitadoras do ambiente, relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a 
gestão dos recursos hídricos, em 
conformidade com as prioridades 4 e 5 
previstas no artigo 5.º; ou

Or. en

Alteração 812
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da
exploração agrícola;

a) Melhorem significativamente a 
operação agrícola em termos de 
sustentabilidade, benefícios para a saúde, 
produção respeitadora dos animais e do 
clima;

Or. en

Alteração 813
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho económico e 
ambiental geral dos sistemas de produção
da exploração agrícola, em conformidade 
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com o artigo 29.º, incluindo a eficiência 
dos seus recursos e o equilíbrio dos gases 
de efeito estufa;

Or. en

Alteração 814
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola e contribuam de 
forma decisiva para a redução das 
emissões com efeitos adversos para o 
clima e/ou para a melhoria das normas 
relativas ao bem-estar dos animais e/ou 
para a criação de emprego,

Or. de

Alteração 815
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola e/ou contribuam para 
as prioridades da União no âmbito do 
desenvolvimento rural, conforme o 
disposto no artigo 5.º, nomeadamente nos
parágrafos 1, alínea b), e 5, alínea c).

Or. en
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Alteração 816
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola e/ou contribuam para 
as prioridades da União no âmbito do 
desenvolvimento rural, conforme o 
disposto no artigo 5.º,

Or. en

Justificação

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Alteração 817
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola do ponto de vista 
económico, ambiental e/ou social;

Or. de
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Alteração 818
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola do ponto de vista 
económico, ecológico e/ou social;

Or. fr

Alteração 819
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho económico e 
ambiental geral da exploração agrícola;

Or. en

Alteração 820
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

(a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola e de cooperativas ou 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo ao artigo 106.º  do Regulamento 
(UE) n.º (OCM/2012);

Or. pt
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Alteração 821
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola e de 
cooperativas/operacionais reconhecidas 
no artigo 106.º do Regulamento «OCM» 
única.

Or. en

Alteração 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola ou das organizações 
de produtores reconhecidas nos termos do 
artigo 106.º do Regulamento (UE) n.º [...]
[OCM única];

Or. fr

Alteração 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

a) Investimentos que melhorem o 
desempenho geral da exploração agrícola;
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Or. en

Alteração 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Melhorem a segurança biológica de 
uma exploração, nomeadamente
melhorias no âmbito do bem-estar dos 
animais:

Or. en

Alteração 825
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) que respeitem as normas 
comunitárias aplicáveis ao investimento 
em questão;

Or. es

Alteração 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
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produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção pode ser um produto 
que não conste do referido anexo;

produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção deve ser um produto 
que conste do referido anexo, ou um 
biocombustível, ou bioenergia;

Or. pl

Justificação

A proposta de incluir no âmbito do apoio os investimentos ligados à transformação de 
produtos agrícolas também em produtos não agrícolas que não são reconhecidos como tal 
(não abrangidos pelo anexo I do Tratado) é vista sob uma perspetiva crítica, dado que 
poderá dar origem ao apoio para os organismos com uma fraca ligação ao setor primário da 
agricultura, que produzem produtos altamente processados de elevado valor acrescentado. 
Apenas os setores dos biocombustíveis e da bioenergia devem poder beneficiar dessa 
possibilidade.

Alteração 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção pode ser um produto 
que não conste do referido anexo;

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção pode ser um produto 
que não conste do referido anexo. Esta 
disposição diz respeito aos investimentos e 
às pequenas empresas de transformação, 
comercialização e desenvolvimento de 
produtos agrícolas e alimentares;

Or. fr

Alteração 828
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção pode ser um produto 
que não conste do referido anexo;

(b) Incidam na transformação, 
conservação, comercialização e/ou 
desenvolvimento dos produtos agrícolas 
abrangidos pelo anexo I do Tratado ou do 
algodão. O resultado do processo de 
produção pode ser um produto que não 
conste do referido anexo;

Or. it

Alteração 829
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção pode ser um produto 
que não conste do referido anexo;

(b) Incidam na transformação, 
comercialização, armazenagem e/ou 
desenvolvimento dos produtos agrícolas 
abrangidos pelo anexo I do Tratado ou do 
algodão. O resultado do processo de 
produção pode ser um produto que não 
conste do referido anexo;

Or. ro

Alteração 830
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção pode ser um produto 

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento, por 
empresas agrícolas e/ou não agrícolas, 
dos produtos agrícolas abrangidos pelo 
anexo I do Tratado ou do algodão. O 
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que não conste do referido anexo; resultado do processo de produção pode ser 
um produto que não conste do referido 
anexo;

Or. fr

Alteração 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do Tratado ou do algodão. O resultado do 
processo de produção pode ser um produto 
que não conste do referido anexo;

b) Transformação, comercialização e/ou 
desenvolvimento dos produtos agrícolas 
abrangidos pelo anexo I do Tratado ou do 
algodão. O resultado do processo de 
produção pode ser um produto que não 
conste do referido anexo;

Or. en

Alteração 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Abranjam a prestação de serviços 
nas explorações agrícolas e florestais que 
contribuam para uma melhoria dos 
rendimentos e do emprego.

Or. fr

Alteração 833
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a 
gestão dos recursos hídricos; ou

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, a poupança de energia, a gestão dos 
recursos hídricos e os aprovisionamentos 
no âmbito da biodiversidade e outros 
serviços ecossistémicos;

Or. en

Alteração 834
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a 
gestão dos recursos hídricos; ou

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, a poupança de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

Or. en

Alteração 835
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 18 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia, a gestão 
e a acumulação de água destinadas à 
preservação das atividades de exploração 
e, em especial, dos modos de exploração; 
ou

Or. it

Alteração 836
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos e a acumulação de 
água destinadas à preservação das 
atividades de exploração e, em especial, 
dos modos de exploração; ou

Or. it

Alteração 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos, de preferência com 
sistemas coletivos de ordenamento do 
território, de abastecimento de água e de 
irrigação; ou

Or. it

Alteração 838
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos, nomeadamente 
terras coletivas e sistemas de gestão de 
água; ou

Or. pt

Alteração 839
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia através 
de sistemas específicos de bolsas e a 
gestão dos recursos hídricos e irrigação; 
ou

Or. en

Alteração 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos e as instalações de 
produção de energia renovável associadas 
à irrigação; ou

Or. es

Justificação

Os investimentos com vista à poupança energética devem também ser elegíveis.

Alteração 841
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura e silvicultura, nomeadamente o 
acesso a terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos, incluindo terrenos 
coletivos e sistemas de gestão de recursos 
hídricos; ou

Or. en

Alteração 842
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura e silvicultura, nomeadamente o 
acesso a terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

Or. en

Alteração 843
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 

c) Incidam em infraestruturas relacionadas
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura e da silvicultura, 
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terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

nomeadamente o acesso a terras agrícolas e 
florestais, o emparcelamento e o 
melhoramento de terras, o fornecimento de 
energia e a gestão dos recursos hídricos; ou

Or. fr

Alteração 844
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia, a gestão 
dos recursos hídricos e o abastecimento e o 
escoamento de água; ou

Or. lv

Alteração 845
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

(c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura ou silvicultura, nomeadamente 
o acesso a terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

Or. bg
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Alteração 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incidam em infraestruturas relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

c) Infraestruturas relacionadas com o 
desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos; ou

Or. en

Alteração 847
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat 
ou que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

(d) Sejam investimentos não produtivos 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

Or. it

Alteração 848
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

(d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados à conservação da biodiversidade 
das espécies e do habitat ou que aumentem 
o caráter de utilidade pública de uma zona 
Natura 2000 ou de outras zonas de elevado 
valor natural a definir no programa.

Or. it

Alteração 849
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvo-ambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

d) Sejam investimentos produtivos e não 
produtivos ligados ao cumprimento de 
compromissos assumidos no domínio 
agroambiental e silvo-ambiental, à 
conservação da biodiversidade das espécies 
e do habitat ou que aumentem o caráter de 
utilidade pública de uma zona Natura 2000 
ou de outras zonas de elevado valor natural 
a definir no programa.

Or. de

Alteração 850
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvo-ambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvo-ambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat, à 
exploração agrícola biológica/orgânica ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa, o que incluirá o 
investimento em sistemas de qualidade 
específicos em conformidade com o artigo 
17.º.

Or. en

Alteração 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat, à 
proteção dos recursos hídricos ou que 
aumentem o caráter de utilidade pública de 
uma zona Natura 2000 ou de outras zonas 
de elevado valor natural a definir no 
programa.

Or. fr

Alteração 852
Patrick Le Hyaric
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat, à 
proteção dos recursos hídricos ou que 
aumentem o caráter de utilidade pública de 
uma zona Natura 2000 ou de outras zonas 
de elevado valor natural a definir no 
programa

Or. fr

Alteração 853
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvo-ambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvo-ambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

Caso os investimentos sejam efetuados 
para fins de cumprimento de normas 
comunitárias, só pode ser concedido apoio 
aos que sejam efetuados para 
cumprimento de normas comunitárias 
recentemente introduzidas. Nesse caso, 
pode ser concedido um período de 
tolerância para o cumprimento da(s) 
norma(s) em questão, não superior a 36 
meses a contar da data em que esse 
cumprimento se torne obrigatório para a 
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exploração agrícola.

Or. es

Alteração 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvo-ambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa.

d) Investimentos não produtivos ligados ao 
cumprimento de compromissos assumidos 
no domínio agroambiental e silvo-
ambiental, à conservação da biodiversidade 
das espécies e do habitat ou que aumentem 
o caráter de utilidade pública de uma zona 
Natura 2000 ou de outras zonas de elevado 
valor natural a definir no programa.

Or. en

Alteração 855
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Relacionado com os investimentos 
efetuados pelos agricultores, realizados de 
forma a cumprir a nova legislação 
nacional nos âmbitos da proteção do 
ambiente, da saúde pública, da saúde 
animal e da fitossanidade, bem como do 
bem-estar dos animais.

Or. en
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Alteração 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Contribuam para a promoção de um 
crescimento verde, de uma segurança no 
emprego ao longo da cadeia de produção 
e para o desenvolvimento de novos setores 
de exploração agrícola, como, por 
exemplo, nos setores turísticos ou sociais,

Or. de

Justificação

O apoio ao investimento constitui uma importante condição para a diversificação e deve ser 
aberto a ações materiais para o estabelecimento de novas áreas empresariais, como 
«agricultura social», seguindo o exemplo de «Cuidado Verde» e «Agroturismo».

Alteração 857
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Incidam no uso de medidas de 
controlo biológico para a redução ou 
mitigação de pragas e dos seus efeitos, 
como o recurso a inimigos naturais e a 
fitofortificantes naturais, caso estas 
medidas se revelem mais dispendiosas, em 
média anual, do que os seus equivalentes 
químicos.

Or. en
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Alteração 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Incidam no uso de medidas de 
controlo biológico para a redução ou 
mitigação de pragas e dos seus efeitos, 
como o recurso a inimigos naturais e a 
fitofortificantes naturais, caso estas 
medidas se revelem mais dispendiosas, em 
média anual, do que os seus equivalentes 
químicos.

Or. en

Justificação

As medidas de investimento material podem ser muito prejudiciais se não forem compensadas 
por salvaguardas ambientais. Hoje em dia, o controlo biológico não é suficientemente 
competitivo em comparação com os pesticidas normais. Contudo, trata-se de um meio 
realmente inovador para avançar na redução do uso de pesticidas, mantendo, no entanto, um 
bom controlo das pragas.

Alteração 859
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Incidam na conversão em sistemas 
de produção que envolvam de forma mais 
significativa as normas de bem-estar dos 
animas do que os requisitos mínimos 
legais.

Or. en
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Alteração 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Incidam nos investimentos que 
permitam e aumentem o fornecimento, 
pré-tratamento e utilização de materiais e 
recursos de energia renovável, de 
subprodutos, resíduos, materiais usados e 
outras matérias-primas não alimentares 
para promover a bioeconomia.

Or. en

Justificação

Agriculture and foresty plays a key role in achieving the priorities of a more resource efficient 
EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy sector but 
also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree of 
sustainability and food security. It sghould therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
ammendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c

Alteração 861
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Incidam nos investimentos que 
permitam o fornecimento e a utilização de 
materiais e recursos de energia 
renováveis, de subprodutos, resíduos, 
materiais usados e outras matérias-primas 
não alimentares para uma economia de 
base biológica.

Or. en



PE492.949v01-00 80/172 AM\909362PT.doc

PT

Alteração 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Suprimido

Or. en

Alteração 863
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 

Suprimido



AM\909362PT.doc 81/172 PE492.949v01-00

PT

competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Or. de

Alteração 864
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Suprimido

Or. en

Alteração 865
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 

Suprimido
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explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Or. en

Alteração 866
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Suprimido

Or. en

Alteração 867
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas.

Or. it

Alteração 868
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas.

Or. de
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Justificação

A introdução proposta de subsídios ao incentivo ao investimento agrícola representa uma 
discriminação inadmissível. 

Alteração 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas.

Or. fr

Alteração 870
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas.
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determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Or. en

Alteração 871
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas.

Or. en

Alteração 872
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas.

Or. fr

Alteração 873
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas.

Or. it
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Alteração 874
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas 
individuais ou associadas. 

Or. it

Alteração 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, 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 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas 
individuais ou associadas e aos 
prestadores de serviços agrícolas.
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competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Or. it

Alteração 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas, às 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 106.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [OCM única] e
aos prestadores de serviços agrícolas.

Or. fr

Alteração 877
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar a 
reestruturação das explorações agrícolas, 
apenas são elegíveis as explorações que 

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas e às 
cooperativas ou organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
artigo 106.º do Regulamento (UE) n.º 
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não excedam uma determinada dimensão, a 
definir pelos Estados-Membros no 
programa com base na análise SWOT 
realizada em relação à prioridade da União 
em matéria de desenvolvimento rural 
«Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas».

(OCM/2012). No caso de investimentos 
destinados a apoiar a reestruturação das 
explorações agrícolas, apenas são elegíveis 
as explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Or. pt

Alteração 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
exclusivamente concedido às explorações 
agrícolas individuais e associadas. O 
apoio previsto no n.º 1, alíneas b), c) e d), 
é concedido, de um modo geral, às 
explorações agrícolas individuais e 
associadas. No caso de beneficiários que 
não sejam agricultores, a autoridade do 
Estado-Membro sujeita a concessão do 
apoio a uma verificação, também 
quantitativa, do proveito que as 
explorações agrícolas podem retirar dos 
investimentos objeto do apoio.

Or. it

Alteração 879
Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
exclusivamente concedido às explorações 
agrícolas individuais e associadas. O 
apoio previsto no n.º 1, alíneas b), c) e d), 
é concedido, de um modo geral, às 
explorações agrícolas individuais e 
associadas. No caso de beneficiários que 
não sejam agricultores, a autoridade do 
Estado-Membro sujeita a concessão do 
apoio a uma verificação, também 
quantitativa, do proveito que as 
explorações agrícolas podem retirar dos 
investimentos objeto do apoio.

Or. it

Alteração 880
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar 
a reestruturação das explorações 
agrícolas, apenas são elegíveis as 
explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. Pode 
ser concedido apoio, nos termos do n.º 1, 
alínea b), a explorações agrícolas ou 
entidades públicas de zonas rurais.
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Or. ro

Alteração 881
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar a 
reestruturação das explorações agrícolas, 
apenas são elegíveis as explorações que 
não excedam uma determinada dimensão, a 
definir pelos Estados-Membros no 
programa com base na análise SWOT 
realizada em relação à prioridade da União 
em matéria de desenvolvimento rural 
«Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas».

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas, com a 
exceção de sistemas agrícolas 
insustentáveis. No caso de investimentos 
destinados a apoiar a reestruturação das 
explorações agrícolas, apenas são elegíveis 
as explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Or. en

Alteração 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar a 
reestruturação das explorações agrícolas, 
apenas são elegíveis as explorações que 
não excedam uma determinada dimensão, a 
definir pelos Estados-Membros no 

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. Os 
agricultores que participam nas medidas e 
apresentam valores de eficiência em 
matéria de carbono, nutrientes e/ou 
energia como estabelecido no Título III, 
Capítulo 2, do Regulamento (UE) n.º 
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programa com base na análise SWOT 
realizada em relação à prioridade da União 
em matéria de desenvolvimento rural 
«Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas».

[DP/2012] terão prioridade no acesso aos 
apoios disponíveis, em conformidade com 
o n.º 1, alínea a), de modo a 
complementar as ações realizadas ao 
longo do pagamento para práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente. No caso de investimentos 
destinados a apoiar a reestruturação das 
explorações agrícolas, apenas são elegíveis 
as explorações que não excedam uma 
determinada dimensão, a definir pelos 
Estados-Membros no programa com base 
na análise SWOT realizada em relação à 
prioridade da União em matéria de 
desenvolvimento rural «Melhorar a 
competitividade de todos os tipos de 
agricultura e reforçar a viabilidade das 
explorações agrícolas».

Or. en

Justificação

A utilização das medidas «verdes» do carbono, dos nutrientes e da eficiência energética nos 
pagamentos diretos devem ser associadas ao acesso prioritário a aconselhamento e ao apoio
ao investimento para agricultores que implementam as referidas medidas, de modo a criar o 
círculo virtuoso necessário para alcançar uma agricultura mais eficiente a nível de recursos.

Alteração 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar a 
reestruturação das explorações agrícolas, 
apenas são elegíveis as explorações que 
não excedam uma determinada dimensão, a 
definir pelos Estados-Membros no 
programa com base na análise SWOT 
realizada em relação à prioridade da União 

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido às explorações agrícolas. No 
caso de investimentos destinados a apoiar a 
reestruturação das explorações agrícolas, 
apenas são elegíveis as explorações que 
não excedam uma determinada dimensão, a 
definir pelos Estados-Membros no 
programa com base na análise SWOT 
realizada em relação à prioridade da União 
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em matéria de desenvolvimento rural 
«Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas».

em matéria de desenvolvimento rural 
«Melhorar a competitividade de todos os 
tipos de agricultura e reforçar a viabilidade 
das explorações agrícolas».

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), será 
limitado às PME, com a exceção das 
organizações de produtores ou 
cooperativas agrícolas, 
independentemente da sua dimensão. 
Assim, os critérios de seleção definidos em 
conformidade com o artigo 49.º favorecem 
os projetos realizados por organizações de 
produtores ou cooperativas.

Or. es

Justificação

La propuesta de Reglamento se debería enmendar para tener en cuenta el tipo de empresa 
que se beneficia de la medida y por lo tanto las ayudas se deberían limitar a las PYME y a las 
organizaciones de productores o cooperativas, sea cual sea su dimensión, ya que este tipo de 
empresas aseguran que los beneficios y el valor añadido generado por estas inversiones 
lleguen a sus socios productores y al territorio donde se ubican. Es necesario que la 
propuesta de Reglamento, así como su aplicación posterior, priorice las empresas como 
asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones de productores, o cualquier otra 
que integre a los agricultores a la cadena alimentaría.

Alteração 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Será atribuído apoio a agricultores, 
proprietários de florestas, grupos de 
agricultores e/ou de proprietários de 
florestas, cooperativas ou organizações de 
produtoras ativos na cadeia 
agroalimentar.

Or. en
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Justificação

A promoção não deve ser limitada a mercados locais e a cadeias de abastecimento curtas. 
Por exemplo, a promoção de produtos orgânicos é apenas um exemplo de como a promoção 
em mercados maiores é importante para o estabelecimento de uma procura suficiente. O 
FEADER não deve ser utilizado para o apoio a organizações interprofissionais.

Alteração 885
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 50 %.

Or. de

Alteração 886
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 3. O apoio no âmbito desta medida é 
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limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores; projetos de cooperação entre 
pequenos agricultores para melhorar a 
produtividade sustentável das suas 
explorações e para diversificar as fontes 
alternativas de rendimentos, incluindo a 
transformação; agricultores ou grupos de 
agricultores que investem em sistemas de 
produção agroecológica; investimentos 
coletivos e projetos integrados que 
envolvam apoios ao abrigo de várias 
medidas, dos investimentos em zonas 
sujeitas a condicionantes naturais 
significativas em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 3, e das intervenções 
financiadas no âmbito da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
em conformidade com as taxas de apoio 
fixadas no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. en

Alteração 887
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos agricultores orgânicos e 
dos agricultores e gestores de terrenos que 
invistam ativamente na consecução dos 
objetivos 4 e 5, dos investimentos coletivos 
e projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
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agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

Or. en

Alteração 888
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos agricultores orgânicos e 
das medidas relativas ao cumprimento da 
rede Natura 2000 e da Diretiva-Quadro 
«Água», dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

Or. en

Alteração 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, das 
zonas incluídas na rede Natura 2000 e das 
intervenções financiadas no âmbito da PEI 
para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

Or. es

Justificação

A rede Natura 2000 deve ter uma percentagem adicional de subsídio devido às suas diversas 
limitações.

Alteração 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
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condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, das 
intervenções para a proteção e melhoria 
do ambiente e das intervenções financiadas 
no âmbito da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas, em 
conformidade com as taxas de apoio 
fixadas no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. de

Alteração 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens agricultores 
e dos novos agricultores, dos 
investimentos coletivos e projetos 
integrados que envolvam apoios ao abrigo 
de várias medidas, dos investimentos em 
zonas sujeitas a condicionantes naturais 
significativas em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 3, e das intervenções 
financiadas no âmbito da PEI para a 
produção e viabilidade económica no 
âmbito da sustentabilidade agrícola, em 
conformidade com as taxas de apoio 
fixadas no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. fr

Alteração 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, das mulheres na agricultura, 
dos investimentos coletivos e projetos 
integrados que envolvam apoios ao abrigo 
de várias medidas, dos investimentos em 
zonas sujeitas a condicionantes naturais 
significativas em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 3, e das intervenções 
financiadas no âmbito da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
em conformidade com as taxas de apoio 
fixadas no anexo I. Contudo, a taxa 
máxima de apoio combinado não pode ser 
superior a 90 %.

Or. it

Alteração 893
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser 
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos investimentos coletivos e 
projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
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das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

das intervenções financiadas no âmbito da 
PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com as taxas 
de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %. A concessão de ajudas 
será limitada, se não existirem recursos 
orçamentais suficientes no PDR 
correspondente, às empresas 
reconhecidas como organizações de 
produtores, associações de organizações 
de produtores ou grupos de produtores.

Or. es

Justificação

Garantir que os apoios dos FDR cheguem aos produtores e os fundos destinados a estes 
programas se repercutam em zonas rurais e não nas contas de resultados das multinacionais 
do setor.

Alteração 894
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 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos 
não produtivos referidos no n.º 1, alínea d).

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos 
referidos no n.º 1, alínea c), e aos 
investimentos não produtivos referidos no 
n.º 1, alínea d).

Or. it

Alteração 895
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos 
não produtivos referidos no n.º 1, alínea d).

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos 
relacionados com infraestruturas 
referidos no n.º 1, alínea c), e aos 
investimentos não produtivos referidos no 
n.º 1, alínea d).

Or. en

Alteração 896
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos 
não produtivos referidos no n.º 1, alínea d).

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos 
não produtivos referidos no n.º 1, alíneas 
c) e d).

Or. fr

Alteração 897
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos 
não produtivos referidos no n.º 1, alínea d).

4. O n.º 3 não se aplica aos investimentos
referidos no n.º 1, alínea d).

Or. de

Alteração 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A concessão à taxa máxima do apoio 
ao abrigo do n.º 1, alínea b), é limitada às 
micro, pequenas e médias empresas, na 
aceção da Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão. A intensidade máxima da 
ajuda é reduzida para metade no caso de 
empresas não abrangidas pelo n.º 1 do 
artigo 2.º da referida recomendação que 
empreguem menos de 750 pessoas ou cujo 
volume de negócios seja inferior a 200 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

Avaliamos negativamente a proposta que permite o apoio a empresas de transformação sem 
ter em conta o seu tamanho (até agora as entidades maiores foram excluídas). As grandes 
empresas, de forte posição no mercado, podem investir no seu desenvolvimento, sem apoio 
público, devido a economias de escala. Ao permitir que os Estados-Membros tomem decisões 
a este respeito pode resultar na distorção das normas de concorrência.

Alteração 899
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No que diz respeito às explorações 
florestais que ultrapassam uma 
determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
para investimentos em terrenos silvícolas 
está sujeito à apresentação de um plano 
de gestão florestal ou instrumento 
equivalente, que inclua medidas de 
biodiversidade. Estas medidas de 
biodiversidade devem ser compatíveis com 
uma gestão florestal sustentável, 
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conforme definida pela Conferência 
Ministerial para a Proteção das Florestas 
na Europa de 1993 (a seguir designada 
«gestão florestal sustentável»).

Or. en

Alteração 900
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No que diz respeito às explorações 
florestais que ultrapassam uma 
determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
para investimentos em terrenos silvícolas 
está sujeito à apresentação de um plano 
de gestão florestal ou instrumento 
equivalente, que inclua medidas de 
biodiversidade, de forma a criar uma 
melhoria quantificável na conservação 
das espécies e do habitat que dependem 
ou são afetados pela silvicultura, em 
conformidade com a Estratégia da UE 
para a Biodiversidade.

Or. en

Alteração 901
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O apoio a medidas florestais deve 
basear-se num padrão de boas práticas 
florestais.
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Or. en

Alteração 902
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Todo o apoio ao uso e produção da 
bioenergia deve basear-se em critérios 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 903
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O apoio pode ser concedido aos 
investimentos efetuados pelos agricultores 
para cumprirem as normas da União 
Europeia recentemente introduzidas nos 
âmbitos da proteção do ambiente, da 
saúde pública, da saúde animal e da 
fitossanidade, do bem-estar dos animais e 
da segurança no trabalho. As referidas 
normas devem ter sido introduzidas 
recentemente na legislação nacional a 
título de transposição do direito da União 
e impor novas obrigações ou restrições às 
práticas agrícolas que tenham um 
impacto significativo nos custos de 
exploração agrícola normais e que afetem 
um número significativo de agricultores.

Or. en
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Alteração 904
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Pode ser concedido apoio aos 
investimentos efetuados pelos agricultores 
para cumprimento das normas 
introduzidas pela União nos domínios da 
proteção do ambiente, da saúde pública, 
da sanidade animal e fitossanidade, do 
bem-estar dos animais e da segurança no 
trabalho. As referidas normas devem 
impor obrigações ou restrições às práticas 
agrícolas ou pecuárias que tenham um 
impacto significativo nos custos de 
exploração normais.

Or. it

Alteração 905
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18-A
Promoção do Crescimento Verde nas 

explorações
1. O apoio ao abrigo da presente medida 
será concedido para apoiar investimentos 
ou cobrir os custos adicionais suportados 
pelos agricultores, ou grupos de 
agricultores que realizam operações para:
a) aumentar a eficiência dos recursos 
(incluindo a eficiência na utilização de 
nutrientes, a eficiência no uso de produtos 
fitofarmacêuticos, a eficiência na gestão 
dos recursos hídricos e o tratamento 
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eficiente de resíduos)
b) reduzir as emissões de CO2
c) melhorar o sequestro de carbono no
solo
2. Os Estados-Membros deverão 
esforçar-se por fornecer aos agricultores 
que se comprometam a realizar operações 
no âmbito desta medida, os
conhecimentos e as informações 
necessárias para implementá-las, 
incluindo o compromisso relacionado 
com conselhos de especialistas.
3. O apoio é limitado aos valores máximos 
estabelecidos no anexo 1.

Or. pt

Alteração 906
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Promoção do crescimento verde em 
explorações agrícolas
1. O apoio no âmbito desta medida será 
fornecido para apoiar os investimentos ou 
abranger custos adicionais derivados dos 
agricultores ou grupos de agricultores que 
realizam operações para:

a) aumentar a eficiência dos recursos 
(nomeadamente a eficiência dos 
nutrientes, a eficiência na utilização de 
produtos fitofarmacêuticos, a eficiência 
dos recursos hídricos e utilização eficiente 
dos resíduos)
b) reduzir a emissão de gases com efeito 
estufa
c) melhorar o sequestro de carbono no 
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solo agrícola
2. Ao abrigo desta medida, os 
Estados-Membros devem esforçar-se por
auxiliar as empresas agrícolas na 
realização de operações com os
conhecimentos e as informações
necessárias para implementar as medidas, 
incluindo o compromisso com o 
aconselhamento de peritos.
3. O apoio é limitado ao montante 
máximo estabelecido no anexo I.

Or. en

Justificação

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainabilityThe inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alertfarmers of the importance of integrating environmental considerations into their 
attempts toimprove productivity. It complements the agri-environmental measure which is 
aimed atencouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

Alteração 907
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os investimentos em medidas de 
prevenção destinadas a diminuir as 
consequências de eventuais catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos;

a) Os investimentos em medidas de 
prevenção destinadas a diminuir os riscos e 
as consequências de eventuais catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos;

Or. en
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Alteração 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os investimentos em medidas de 
prevenção destinadas a diminuir as 
consequências de eventuais catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos;

(a) Os investimentos em medidas de 
prevenção destinadas a diminuir as 
consequências de eventuais catástrofes 
naturais, fenómenos climáticos adversos e 
acontecimentos catastróficos;

Or. it

Alteração 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os investimentos destinados à 
recuperação de terras agrícolas e ao 
restabelecimento do potencial de produção 
agrícola afetado por catástrofes naturais e 
acontecimentos catastróficos.

(b) Os investimentos destinados à 
recuperação de terras agrícolas e ao 
restabelecimento do potencial de produção 
agrícola afetado por catástrofes naturais, 
fenómenos climáticos adversos e 
acontecimentos catastróficos.

Or. it

Alteração 910
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O apoio à atividade económica 



AM\909362PT.doc 109/172 PE492.949v01-00

PT

afetada por catástrofes até ao momento 
em que a mesma possa ser retomada de 
forma autónoma.

Or. fr

Alteração 911
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 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido aos agricultores ou 
a agrupamentos de agricultores. Pode 
também ser concedido a entidades públicas 
se for estabelecida uma relação entre os 
investimentos realizados por essas 
entidades e o potencial de produção 
agrícola.

2. O apoio é concedido aos agricultores ou 
a agrupamentos de agricultores e às 
empresas de transformação e/ou 
comercialização dos produtos abrangidos 
pelo anexo I do Tratado. Pode também ser 
concedido a entidades públicas se for 
estabelecida uma relação entre os 
investimentos realizados por essas 
entidades e o potencial de produção 
agrícola.

Or. it

Alteração 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea b), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE do Conselho32 para 

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea b), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural.
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erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga, provocou a 
destruição de, pelo menos, 30 % do 
potencial agrícola considerado.

Or. fr

Alteração 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida
abrange:

1. O apoio que engloba o desenvolvimento 
de explorações agrícolas e de atividades 
deverá abranger as seguintes medidas:

Or. en

Alteração 914
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) A ajuda ao arranque da atividade para: a) A ajuda à criação e à transferência ou 
retoma da atividade para:

Or. fr

Alteração 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

a) A ajuda ao arranque da atividade para: a) A ajuda à criação e à transferência da 
atividade para:

Or. fr

Alteração 916
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) A ajuda ao arranque da atividade para: a) A ajuda ao arranque da atividade e de 
cooperativas/operacionais reconhecidas 
no artigo 106.º do Regulamento «OCM» 
única para:

Or. en

Alteração 917
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) jovens agricultores; i) agricultores com competências e 
formação profissionais adequadas e que 
estejam à frente da exploração agrícola 
pela primeira vez e que cumpram os 
restantes critérios definidos pelos 
Estados-Membros

Or. en

Alteração 918
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) jovens agricultores; i) agricultores com competências e 
formação profissionais adequadas e que 
estejam à frente da exploração agrícola 
pela primeira vez e que cumpram os 
restantes critérios definidos pelos 
Estados-Membros

Or. en

Alteração 919
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) jovens agricultores; i) agricultores com competências e 
formação profissionais adequadas e que 
estejam à frente da exploração agrícola 
pela primeira vez e que cumpram os 
restantes critérios definidos pelos 
Estados-Membros

Or. en

Alteração 920
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) jovens agricultores; i) jovens e novos agricultores;

Or. en
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Alteração 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) jovens agricultores; i) jovens agricultores e agricultores 
recentemente estabelecidos;

Or. fr

Alteração 922
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 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) jovens agricultores; (i) jovens agricultores e mulheres na 
agricultura;

Or. it

Alteração 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) jovens agricultores; i) jovens agricultores e quem completou a 
aprendizagem;

Or. en
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Alteração 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) novos agricultores;

Or. fr

Alteração 925
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) jovens agricultores que formem uma 
cooperativa;

Or. pt

Alteração 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) atividades não agrícolas em zonas 
rurais;

ii) atividades não agrícolas da exploração 
agrícola e silvícola e de outras micro e 
pequenas empresas em zonas rurais;

Or. de

Justificação

O benefício ecológico global desta medida deve ser criado através de um maior 
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desenvolvimento das explorações agrícolas que resultam em setores a jusante e a montante e 
deve ser direcionado para a diversificação operacional/renovação geracional.

Alteração 927
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) atividades não agrícolas em zonas 
rurais;

ii) parcerias de desenvolvimento local da 
comunidade e outras atividades não 
agrícolas em zonas rurais;

Or. en

Alteração 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) atividades não agrícolas em zonas 
rurais;

ii) atividades não agrícolas e de prestação 
de serviços agrícolas em zonas rurais;

Or. fr

Alteração 929
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 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) atividades não agrícolas em zonas (ii) atividades não agrícolas e de prestação 
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rurais; de serviços agrícolas em zonas rurais;

Or. it

Alteração 930
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) atividades não agrícolas em zonas 
rurais;

(ii) atividades não agrícolas e de prestação 
de serviços agrícolas em zonas rurais;

Or. it

Alteração 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas;

iii) o desenvolvimento de explorações
agrícolas e silvícolas;

Or. de

Justificação

Esta medida deve ser acessível a todas as indústrias agrícolas e silvícolas, 
independentemente do seu tamanho.

Alteração 932
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) o desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas;

iii) o desenvolvimento de e a cooperação 
entre pequenas explorações agrícolas;

Or. en

Alteração 933
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) investimentos em atividades não 
agrícolas;

b) investimentos em atividades não 
agrícolas que proporcionem benefícios 
económicos ao setor agrícola;

Or. en

Alteração 934
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os investimentos em atividades não 
agrícolas;

(b) Os investimentos em atividades não 
agrícolas que tragam benefícios 
económicos diretos ao setor agrícola;

Or. pt

Alteração 935
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 - alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) investimentos em atividades não 
agrícolas;

b) investimentos em parcerias de 
desenvolvimento local da comunidade e 
outras atividades não agrícolas;

Or. en

Alteração 936
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) investimentos em atividades não 
agrícolas;

b) investimentos na criação e no 
desenvolvimento de atividades não 
agrícolas, incluindo a transformação e a 
comercialização de produtos cuja entrada 
ou saída do processo de produção seja um 
produto não abrangido pelo anexo I do 
Tratado

Or. en

Alteração 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os investimentos em atividades não 
agrícolas;

b) Os investimentos em atividades não 
agrícolas e de prestação de serviços 
agrícolas;

Or. fr
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Alteração 938
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 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os investimentos em atividades não 
agrícolas;

(b) Os investimentos em atividades não 
agrícolas e de prestação de serviços 
agrícolas;

Or. it

Alteração 939
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os pagamentos a agricultores que 
decidam abandonar a atividade agrícola 
com vista a ceder as suas explorações 
agrícolas a outros agricultores.

Or. ro

Alteração 940
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 

Suprimido
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designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

Or. fr

Alteração 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

Suprimido

Or. fr

Alteração 942
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os pagamentos anuais aos 
agricultores que participam no regime dos 
pequenos agricultores estabelecido no 
título V do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012 (a seguir designado «regime 
dos pequenos agricultores») que cedem, a 
título permanente, a sua exploração a 
outro agricultor.

Suprimido

Or. ro
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Alteração 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

c) Os pagamentos aos agricultores que 
participam no regime voluntário dos 
pequenos agricultores estabelecido no 
título V do Regulamento (UE) n.º DP/2012 
(a seguir designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

Or. es

Alteração 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

c) Os pagamentos únicos aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

Or. en

Alteração 945
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

c) Os pagamentos únicos aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

Or. en

Alteração 946
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

c) Os pagamentos únicos aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

Or. en

Alteração 947
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os pagamentos anuais aos agricultores (c) Os pagamentos únicos aos agricultores 
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que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

Or. pt

Alteração 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») ou aos pequenos 
agricultores das regiões ultraperiféricas
que cedem, a título permanente, a sua 
exploração a outro agricultor.

Or. fr

Alteração 949
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») que cedem, a título 

c) Os pagamentos anuais aos agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores estabelecido no título V do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 (a seguir 
designado «regime dos pequenos 
agricultores») ou aos pequenos 
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permanente, a sua exploração a outro 
agricultor.

agricultores das regiões ultraperiféricas
que cedem, a título permanente, a sua 
exploração a outro agricultor.

Or. fr

Alteração 950
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O pagamento de um prémio de 
reforma para os agricultores que decidam 
cessar a sua atividade agrícola, para fins 
de transferência da exploração a um 
jovem agricultor. Este prémio poderá ter o 
valor de 50% da ajuda ao arranque da 
atividade para jovens agricultores, 
prevista na subalínea  i) da alínea a) do 
n.º 1 supra, e será indexado à quantidade 
de trabalho utilizada na exploração a 
ceder, com o valor máximo para 
explorações que utilizem pelo menos o 
equivalente a uma unidade de trabalho 
agrícola por ano.

Or. pt

Alteração 951
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os pagamentos a título de reforma 
antecipada aos agricultores que decidam 
cessar a atividade agrícola com o objetivo 
de ceder as explorações a um agricultor 
mais jovem.
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Or. en

Alteração 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As prestações de reforma dos 
agricultores que cedem, a título 
permanente, a sua exploração a um jovem 
agricultor.

Or. it

Alteração 953
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os apoios à pré-reforma dos 
agricultores que cedem, a título 
permanente, as suas explorações a outros 
agricultores, tanto diretamente como 
através de organismos públicos destinados 
à gestão de terras para promover e 
dinamizar a renovação das gerações.

Or. es

Justificação

Promover métodos realistas e eficazes para fomentar a renovação das gerações entre os 
profissionais da agricultura e inserir nos programas de apoio alguns métodos aplicáveis em 
determinados Estados-Membros que facilitem este processo, como os bancos públicos de 
terra.
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Alteração 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O pagamento das prestações de 
reforma aos agricultores que cedem, a 
título permanente, a sua exploração a 
outro agricultor.

Or. en

Justificação

O atual regime de reforma antecipada deve ser mantido e não se deve restringir apenas aos 
pequenos agricultores.

Alteração 955
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O pagamento das prestações de 
reforma aos agricultores que cedem, a 
título permanente, a sua exploração a 
outro agricultor.

Or. en

Alteração 956
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O pagamento das prestações de 
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reforma aos agricultores que cedem, a 
título permanente, a sua exploração a 
outro agricultor.

Or. en

Alteração 957
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Um regime específico para fontes de 
energia renovável na agricultura

Or. en

Alteração 958
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores por um período máximo de 3 
anos, associado à condição de recorrer 
durante esse período a um concomitante 
aconselhamento de gestão empresarial.

Or. de

Alteração 959
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores e aos novos operadores do 
setor agrícola.

Or. fr

Alteração 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores e aos novos agricultores.

Or. fr

Alteração 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores e aos agricultores 
recentemente estabelecidos.

Or. fr

Alteração 962
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 



AM\909362PT.doc 129/172 PE492.949v01-00

PT

Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores e às mulheres na agricultura.

Or. it

Alteração 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores e a quem completou a 
aprendizagem;

Or. en

Alteração 964
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é concedido aos jovens 
agricultores e pode ser concedido sob a 
forma de acesso a capital a preços 
preferenciais. 

Or. en
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Alteração 965
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i-A) é concedido às 
cooperativas nas quais a maioria dos 
membros sejam jovens agricultores.

Or. pt

Alteração 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais, com uma aplicação rigorosa dos 
requisitos ao abrigo do artigo 17.º do 
Regulamento (UE) N.º...CSF/2012, que 
afirma que os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir a igualdade 
entre homens e mulheres e que a 
integração da perspetiva de género é 
promovida na preparação e execução dos 
programas. Os Estados-Membros e a 
Comissão tomam as medidas adequadas 
para evitar qualquer discriminação em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, ao preparem e 
executarem os programas.
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Or. en

Alteração 967
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas, às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais, às parcerias de desenvolvimento 
local da comunidade, aos grupos de ação 
local e a outras associações e redes de 
desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 968
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais, assim como a pequenas e médias 
empresas agrícolas, cooperativas e 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do artigo 106.º do Regulamento 
(UE) n.º (OCM/2012).
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Or. pt

Alteração 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas, a outros 
habitantes das áreas rurais e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

Or. en

Alteração 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais relacionadas com a exploração 
agrícola e silvícola.

Or. de
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Alteração 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em 
zonas rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às PME em 
zonas rurais.

Or. es

Justificação

Deve permitir-se que as empresas agrícolas e as PME realizem também atividades de 
diversificação.

Alteração 972
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em 
zonas rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às PME em 
zonas rurais.

Or. es

Justificação

O mesmo nas duas alterações. Não limitar a diversificação à dimensão ou subsetor e ter em 
consideração o papel das cooperativas.
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Alteração 973
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às empresas não 
agrícolas em zonas rurais.

Or. en

Justificação

A inovação e diversificação no âmbito da agricultura não deve ser limitada às micro e 
pequenas empresas.

Alteração 974
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às empresas não 
agrícolas em zonas rurais.

Or. en

Justificação

A inovação e diversificação no âmbito da agricultura não deve ser limitada às micro e 
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pequenas empresas. Todas as atividades, incluindo bio-refinarias de grande escala, devem 
ser promovidas e apoiadas. Estas atividades darão lugar a novas oportunidades de negócio e 
à diversificação de rendimentos dos agricultores e outros agentes de desenvolvimento rural.

Alteração 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em 
zonas rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas em zonas rurais.

Or. es

Justificação

As empresas agrícolas também devem poder realizar atividades de diversificação.

Alteração 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em 
zonas rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas em zonas rurais.

Or. es
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Justificação

Consideramos que as empresas agrícolas também podem participar em atividades de 
diversificação.

Alteração 977
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
e a PME agrícolas que procedam a uma 
diversificação para atividades não agrícolas 
e às micro e pequenas empresas não 
agrícolas em zonas rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido às PME, às 
cooperativas, aos operativos reconhecidos 
no artigo 106.º do Regulamento «OCM» 
única, aos agricultores ou membros do 
agregado familiar agrícola que procedam a 
uma diversificação para atividades não 
agrícolas em zonas rurais.

Or. en

Alteração 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
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pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

pequenas empresas não agrícolas e de 
prestação de serviços agrícolas em zonas 
rurais.

Or. fr

Alteração 979
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 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas e de 
prestação de serviços agrícolas em zonas 
rurais.

Or. it

Alteração 980
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea ii), é concedido aos agricultores 
ou membros do agregado familiar agrícola 
que procedam a uma diversificação para 
atividades não agrícolas e às micro e 
pequenas empresas não agrícolas em zonas 
rurais, incluindo as atividades turísticas.

Or. it
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Alteração 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea iii), é concedido às pequenas
explorações agrícolas, conforme definidas 
pelos Estados-Membros.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea iii), é concedido às explorações 
agrícolas, definidas nos termos do título 
II, capítulo 1, artigo 4.º do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012, bem como às pequenas 
explorações agrícolas conforme definidas 
pelos Estados-Membros.

Or. de

Justificação

As medidas para as bases empresariais devem contribuir para o desenvolvimento de todos os 
empreendimentos agrícolas, bem como para o desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas.

Alteração 982
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea iii), é concedido às pequenas 
explorações agrícolas, conforme definidas 
pelos Estados-Membros.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea iii), é concedido às pequenas 
explorações agrícolas, conforme definidas 
pelo presente Regulamento e pelos 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 983
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido em zonas rurais a micro e 
pequenas empresas não agrícolas, 
cooperativas e organizações de produtores 
reconhecidas ao abrigo ao artigo 106.º do 
Regulamento (UE) n.º (OCM/2012) e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

Or. pt

Alteração 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola e a outros habitantes das 
zonas rurais.

Or. en

Alteração 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas
não agrícolas em zonas rurais relacionadas 
com a exploração agrícola e silvícola e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

Or. de

Alteração 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais, desde que 
prevejam projetos com benefícios 
económicos positivos para o setor 
agrícola, e a agricultores ou a membros do 
agregado familiar agrícola.

Or. it

Alteração 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a PME em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.
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Or. es

Justificação

Deve permitir-se que as empresas agrícolas realizem também atividades de diversificação

Alteração 988
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a empresas não agrícolas em 
zonas rurais e a agricultores ou a membros 
do agregado familiar agrícola.

Or. en

Justificação

A inovação e diversificação no âmbito da agricultura não deve ser limitada às micro e 
pequenas empresas.

Alteração 989
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a empresas não agrícolas em 
zonas rurais e a agricultores ou a membros 
do agregado familiar agrícola.

Or. en
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Justificação

A inovação e diversificação no âmbito da agricultura não deve ser limitada às micro e 
pequenas empresas. Todas as atividades, incluindo bio-refinarias de grande escala, devem 
ser promovidas e apoiadas. Estas atividades darão lugar a novas oportunidades de negócio e 
à diversificação de rendimentos dos agricultores e outros agentes de desenvolvimento rural.

Alteração 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas
em zonas rurais e a agricultores ou a 
membros do agregado familiar agrícola.

Or. es

Justificação

As empresas agrícolas também devem poder realizar atividades de diversificação.

Alteração 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas
em zonas rurais e a agricultores ou a 
membros do agregado familiar agrícola.

Or. es
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Justificação

Consideramos que as empresas agrícolas também podem participar em atividades de 
diversificação.

Alteração 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola, bem como micro e 
pequenas empresas de prestação de
serviços agrícolas.

Or. fr

Alteração 993
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 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola, bem como a micro e 
pequenas empresas de prestação de 
serviços agrícolas.

Or. it
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Alteração 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais, a pequenas 
empresas de transformação de produtos 
alimentares de origem agrícola e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

Or. fr

Alteração 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola.

O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido a micro e pequenas empresas 
não agrícolas em zonas rurais e a 
agricultores ou a membros do agregado 
familiar agrícola, incluindo a criação ou 
desenvolvimento de pequenos 
matadouros.

Or. en

Alteração 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea c), é 
concedido a agricultores que participam 
no regime dos pequenos agricultores, 
aquando da apresentação do pedido de 
apoio, desde há pelo menos um ano e que 
assumam o compromisso de ceder, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor. O 
apoio é pago desde a data da cessão até 31 
de dezembro de 2020.

Suprimido

Or. fr

Alteração 997
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea c), é 
concedido a agricultores que participam 
no regime dos pequenos agricultores, 
aquando da apresentação do pedido de 
apoio, desde há pelo menos um ano e que 
assumam o compromisso de ceder, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor. O 
apoio é pago desde a data da cessão até 31 
de dezembro de 2020.

Suprimido

Or. en

Alteração 998
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea c), é 
concedido a agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores, 
aquando da apresentação do pedido de 
apoio, desde há pelo menos um ano e que
assumam o compromisso de ceder, a título 
permanente, a totalidade da sua exploração 
e direitos ao pagamento correspondentes a 
outro agricultor. O apoio é pago desde a
data da cessão até 31 de dezembro de 
2020.

O apoio previsto no n.º 1, alínea c), é 
concedido a agricultores que assumam o 
compromisso de ceder, a título permanente, 
a totalidade da sua exploração e direitos ao 
pagamento correspondentes a outro 
agricultor. O apoio é pago em, pelo menos, 
duas prestações equivalentes a 120 % dos 
direitos ao pagamento, definidos por um 
período de cinco anos, com início na data 
da cessão. Os Estados-Membros definem 
as condições da concessão desse apoio.

Or. ro

Alteração 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea c), é 
concedido a agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores, aquando 
da apresentação do pedido de apoio, desde 
há pelo menos um ano e que assumam o 
compromisso de ceder, a título permanente, 
a totalidade da sua exploração e direitos ao 
pagamento correspondentes a outro 
agricultor. O apoio é pago desde a data da 
cessão até 31 de dezembro de 2020.

O apoio previsto no n.º 1, alínea c), é 
concedido a agricultores que participam no 
regime voluntário dos pequenos 
agricultores, aquando da apresentação do 
pedido de apoio, desde há pelo menos um 
ano e que assumam o compromisso de 
ceder, a título permanente, a totalidade da 
sua exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor. O apoio 
é pago desde a data da cessão até 31 de 
dezembro de 2020.

Or. es

Alteração 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n. º 1, alínea c-A), é 
concedido aos agricultores que exerceram 
a atividade agrícola durante, no mínimo, 
10 anos, cuja idade não seja inferior a 65 
anos, que se comprometam a transferir 
para um jovem agricultor, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração, juntamente com os 
correspondentes direitos ao pagamento, e 
que ponham definitivamente termo a toda 
a atividade agrícola comercial.

Or. it

Alteração 1001
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea c-A) é 
concedido aos agricultores que exerceram 
a atividade agrícola durante, no mínimo, 
10 anos, cuja idade não seja inferior a 60 
anos, que se comprometam a transferir 
para outro agricultor, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração, juntamente com os 
correspondentes direitos ao pagamento, e 
que ponham definitivamente termo a toda 
a atividade agrícola comercial.

Or. en

Alteração 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto n.º 1, alínea c-A) é 
concedido aos agricultores que exerceram 
a atividade agrícola durante, no mínimo, 
10 anos, cuja idade não seja inferior a 60 
anos, que se comprometam a transferir 
para outro agricultor, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração, juntamente com os 
correspondentes direitos ao pagamento, e 
que ponham definitivamente termo a toda 
a atividade agrícola comercial.

Or. en

Justificação

A idade-limite do sistema de reforma antecipada deve ser inferior a 65 anos.

Alteração 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea c-A), é 
concedido aos agricultores que exerceram 
a atividade agrícola durante, no mínimo, 
10 anos, cuja idade não seja inferior a 60 
anos, que se comprometam a transferir 
para outro agricultor, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração, juntamente com os 
correspondentes direitos ao pagamento, e 
que ponham definitivamente termo a toda 
a atividade agrícola comercial.

Or. es
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Justificação

Consideramos que, a fim de favorecer a renovação das gerações, deve ser restabelecida a 
medida de cessação ou reforma antecipada.

Alteração 1004
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. A execução deste último tem 
início no prazo de seis meses a contar da 
data da decisão de concessão da ajuda.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades, incluindo uma avaliação de 
impacto para o desempenho ambiental. A 
execução deste último tem início no prazo 
de seis meses a contar da data da decisão 
de concessão da ajuda.

Or. en

Alteração 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. A execução deste último tem 
início no prazo de seis meses a contar da 
data da decisão de concessão da ajuda.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. A execução deste último tem 
início no prazo de doze meses a contar da 
data da decisão de concessão da ajuda.

Or. fr

Alteração 1006
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. A execução deste último tem 
início no prazo de seis meses a contar da 
data da decisão de concessão da ajuda.

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. A execução deste último tem 
início no prazo de um ano a contar da data 
da decisão de concessão da ajuda.

Or. ro

Alteração 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo que garantem às 
explorações agrícolas o acesso ao apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea i), e 
no n.º 1, alínea a), subalínea iii), 
respetivamente. O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é significativamente superior 
ao limite máximo fixado para o apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea iii). 
O apoio é, no entanto, limitado às 
explorações abrangidas pela definição de 
micro e pequenas empresas.

Suprimido

Or. es

Justificação

Não se devem fixar limites à renovação das gerações para além do que é viável e tendo em 
conta a capacidade dos jovens para realizar o seu plano empresarial.
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Alteração 1008
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo que garantem às 
explorações agrícolas o acesso ao apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea i), e 
no n.º 1, alínea a), subalínea iii), 
respetivamente. O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é significativamente superior 
ao limite máximo fixado para o apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea iii). 
O apoio é, no entanto, limitado às 
explorações abrangidas pela definição de 
micro e pequenas empresas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo que garantem às 
explorações agrícolas o acesso ao apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea i), e 
no n.º 1, alínea a), subalínea iii), 
respetivamente. O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), é significativamente superior 
ao limite máximo fixado para o apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea iii). 
O apoio é, no entanto, limitado às 
explorações abrangidas pela definição de 
micro e pequenas empresas.

Suprimido
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Or. es

Justificação

Consideramos que não se devem fixar limites à renovação das gerações para além do que é 
viável e tendo em conta a capacidade dos jovens para realizar os seus planos empresariais.

Alteração 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo que garantem às 
explorações agrícolas o acesso ao apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea i), e 
no n.º 1, alínea a), subalínea iii), 
respetivamente. O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), subalínea 
i), é significativamente superior ao limite 
máximo fixado para o apoio previsto no n.º 
1, alínea a), subalínea iii). O apoio é, no 
entanto, limitado às explorações 
abrangidas pela definição de micro e 
pequenas empresas.

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo que garantem às 
explorações agrícolas o acesso ao apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea i), e 
no n.º 1, alínea a), subalínea iii), 
respetivamente. O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), subalínea 
i), é significativamente superior ao limite 
máximo fixado para o apoio previsto no n.º 
1, alínea a), subalínea iii). O apoio abrange
as explorações abrangidas pela definição 
de agricultores ativos e de micro e 
pequenas empresas.

Or. de

Alteração 1011
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo que garantem às 
explorações agrícolas o acesso ao apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea i), e 

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo que garantem às 
explorações agrícolas o acesso ao apoio 
previsto no n.º 1, alínea a), subalínea i), e 



AM\909362PT.doc 153/172 PE492.949v01-00

PT

no n.º 1, alínea a), subalínea iii), 
respetivamente. O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), subalínea 
i), é significativamente superior ao limite 
máximo fixado para o apoio previsto no n.º 
1, alínea a), subalínea iii). O apoio é, no 
entanto, limitado às explorações abrangidas 
pela definição de micro e pequenas 
empresas.

no n.º 1, alínea a), subalínea iii), 
respetivamente. O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), subalínea 
i), é significativamente superior ao limite 
máximo fixado para o apoio previsto no n.º 
1, alínea a), subalínea iii). Estes limites 
terão em conta a cooperação entre 
pequenas explorações agrícolas. O apoio 
é, no entanto, limitado às explorações 
abrangidas pela definição de micro e 
pequenas empresas.

Or. en

Alteração 1012
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

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n. º 1, alínea a), 
subalínea i), pode também ser orientado 
para a aquisição e/ou o arrendamento de:
a) terras;
b) equipamento e maquinaria;
c) palheiros;
sob a forma de garantia bancária para 
contratos de arrendamento e/ou aquisição 
de terras e para os investimentos 
corpóreos relacionados com os mesmos.
Neste caso, o apoio é aditado ao 
pagamento forfetário e está sujeito às 
taxas estabelecidas no anexo I em 
conformidade com o disposto no artigo 
18.º.

Or. it
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Alteração 1013
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i) pode também ser utilizado 
para criar instrumentos financeiros 
inovadores a fim de facilitar alterações 
sustentáveis à utilização do terreno para 
novos agricultores.

Or. en

Alteração 1014
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), pode também ser orientado 
para o arrendamento de terras aos jovens 
agricultores, sob a forma de garantia 
bancária para contratos de arrendamento 
de terras e de subvenções ao pagamento 
das taxas de juros. Neste caso, o apoio é 
aditado ao pagamento forfetário e está 
sujeito às taxas estabelecidas no anexo I 
em conformidade com o disposto no 
artigo 18.º.

Or. it

Alteração 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea i), pode também ser orientado 
para o arrendamento de terras aos jovens 
agricultores em forma de garantia 
bancária para contratos de arrendamento 
de terras e de subvenções ao pagamento 
das taxas de juro e isenções fiscais.

Or. es

Justificação

Consideramos imprescindível melhorar as oportunidades e analisar outros mecanismos 
complementares de apoio aos jovens que se instalem com outro tipo de incentivos 
complementares à transposição, tais como o estabelecimento de bancos de terra ou serviços 
de transferência de terras, incentivos para ampliar a superfície da exploração, isenções 
fiscais, etc.

Alteração 1016
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido sob a forma de um pagamento 
forfetário, que pode ser efetuado em, pelo 
menos, duas frações num período de cinco 
anos, no máximo. As frações podem ser 
degressivas. O pagamento da última 
fração, a título do n.º 1, alínea a), 
subalíneas i) e ii), está sujeito à correta 
execução do plano de atividades.

5. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido sob a forma de um pagamento 
forfetário, num período de cinco anos, no 
máximo, ou sob outras formas, como uma 
garantia de empréstimo ou o pagamento 
de taxas de juro. No caso de um 
pagamento forfetário, as frações podem 
ser degressivas.

O cumprimento do plano de atividades é 
avaliado pela autoridade competente 
dentro de, no máximo, cinco anos após a 
data da decisão individual de concessão 
do apoio. Os Estados-Membros, tendo em 
conta as circunstâncias em que o plano 
empresarial é executado, estabelecem os 
termos de recuperação da ajuda já 
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recebida se, na altura da avaliação, o 
beneficiário não tiver cumprido o previsto 
no plano empresarial.

Or. fr

Alteração 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido sob a forma de um pagamento 
forfetário, que pode ser efetuado em, pelo 
menos, duas frações num período de cinco 
anos, no máximo. As frações podem ser 
degressivas. O pagamento da última fração, 
a título do n.º 1, alínea a), subalíneas i) e 
ii), está sujeito à correta execução do plano 
de atividades.

5. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido sob a forma de um pagamento 
forfetário, que pode ser efetuado em uma 
ou mais frações num período de cinco 
anos, no máximo. No caso de se optar pela 
divisão do pagamento em frações, estas 
podem ser degressivas. Nesse caso, o 
pagamento da última fração, a título do n.º 
1, alínea a), subalíneas i) e ii), está sujeito à 
correta execução do plano de atividades.

Or. en

Justificação

We propose, for the sake of simplification, to allow payment of the young farmer premium in 
one instalment. Persons starting agricultural activity usually have enormous investment needs 
resulting from inter alia the need of assuring adequate technical infrastructure, adapting of a 
farm to the standards, ensuring of quality and security of production. For this reason support 
in the form of one instalment is justifiable, as it allows for quick undertaking of necessary 
action on the farm. The need of efficiency can be regulated by a Member State which can 
introduce a requirement for settlement of the way the premium was used.

Alteração 1018
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. O montante máximo do apoio previsto 
no n.º 1, alínea a), é fixado no anexo I. Os 
Estados-Membros determinam o montante 
do apoio a título do n.º 1, alínea a), 
subalíneas i) e ii), tendo em conta a 
situação socioeconómica da zona 
abrangida pelo programa.

6. O montante máximo do apoio previsto 
no n.º 1, alínea a), é fixado no anexo I. 
Esse montante não inclui o apoio sob a 
forma de garantia bancária prevista no 
artigo 20.º, n.º 4, parágrafo 2-A). Os 
Estados-Membros determinam o montante 
do apoio a título do n.º 1, alínea a), 
subalíneas i) e ii), tendo em conta a 
situação socioeconómica da zona 
abrangida pelo programa.

Or. fr

Alteração 1019
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem 
conceder uma anuidade aos agricultores 
mencionados no n.º 1, alínea c), que 
tenham, pelo menos, 65 anos de idade, 
sem que esse apoio seja considerado um 
auxílio estatal. 

Or. ro

Alteração 1020
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), 
corresponde a 120 % do pagamento anual 

Suprimido
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recebido pelo beneficiário ao abrigo do 
regime dos pequenos agricultores.

Or. fr

Alteração 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), 
corresponde a 120 % do pagamento anual 
recebido pelo beneficiário ao abrigo do 
regime dos pequenos agricultores.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), 
corresponde a 120 % do pagamento anual 
recebido pelo beneficiário ao abrigo do 
regime dos pequenos agricultores.

Suprimido

Or. ro

Alteração 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), 
corresponde a 120 % do pagamento anual 
recebido pelo beneficiário ao abrigo do 
regime dos pequenos agricultores.

7. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), 
corresponde a 150 % do pagamento anual 
recebido pelo beneficiário ao abrigo do 
regime dos pequenos agricultores, pago em 
frações anuais ou no montante global.

Or. en

Justificação

É proposto o aumento significativo do nível de apoio para pelo menos 150 % do pagamento 
anual no quadro do pilar I. Recomendamos o apoio na forma de um montante global 
acumulativo.

Alteração 1024
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem ter em 
consideração as condições sociais e 
ambientais das zonas visadas antes de pôr 
em prática esta medida.

Or. en

Alteração 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante ao conteúdo mínimo 

8. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante ao conteúdo mínimo 
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dos planos de atividade e aos critérios a 
utilizar pelos Estados-Membros para a 
fixação dos limites referidos no n.º 4.

dos planos de atividade.

Or. en

Alteração 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Reforma antecipada

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido a:
a) agricultores que decidam cessar a sua 
atividade agrícola para fins de 
transferência da exploração para outros 
agricultores;
b) trabalhadores agrícolas que decidam 
cessar definitivamente todas as suas 
atividades agrícolas na sequência da 
transferência da exploração.
2. O cedente:
a) deve ter pelo menos 55 anos, mas não 
ter ainda atingido a idade normal da 
reforma no momento da transferência, ou 
ser, no máximo, 10 anos mais novo do 
que a idade normal da reforma no 
Estado-Membro em questão no momento 
da transferência;

b) deve cessar definitivamente toda a 
atividade agrícola com fins comerciais;
c) deve ter exercido a atividade agrícola 
nos 10 anos anteriores à transferência.
3. O cessionário:
a) será sucessor do cedente e instalar-se-á 
como estabelecido no artigo 20.º, n.º 2, ou 
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b) será um agricultor com menos de 50 
anos, ou uma pessoa coletiva de direito 
privado, que assuma a responsabilidade 
da exploração agrícola cedida pelo 
cedente para aumentar o tamanho da 
exploração agrícola.
4. O trabalhador agrícola deve:
a) ter pelo menos 55 anos, mas não ter 
ainda atingido a idade normal da 
reforma, ou ser, no máximo, 10 anos mais 
novo do que a idade normal da reforma 
no Estado-Membro em questão;
b) ter, durante os cinco anos anteriores, 
dedicado pelo menos metade do seu tempo 
de trabalho à agricultura, como membro 
do agregado familiar ou trabalhador 
agrícola;
c) ter trabalhado na exploração agrícola 
do cedente durante pelo menos o 
equivalente a dois anos a tempo inteiro 
num período de quatro anos anterior à 
reforma antecipada do cedente;
d) estar inscrito num regime de segurança 
social.
5. A duração total do apoio à reforma 
antecipada do cedente e do trabalhador 
agrícola não pode ser superior a 15 anos. 
O apoio não é concedido para além do 
70.º aniversário do cedente e da idade 
normal de reforma do trabalhador 
agrícola.
Se, no caso de um cedente, o 
Estado-Membro pagar uma pensão de 
reforma, o apoio à reforma antecipada é 
concedido a título de complemento, tendo 
em conta o montante da pensão nacional 
de reforma.
6. O montante máximo do apoio está 
estabelecido no anexo I.

Or. es



PE492.949v01-00 162/172 AM\909362PT.doc

PT

Justificação

Consideramos esta supressão negativa, uma vez que esta medida contribui para a 
dinamização da renovação das gerações. Pedimos, por isso, a sua reintrodução.

Alteração 1027
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Serviços básicos e renovação das aldeias 
em zonas rurais

Serviços básicos e renovação das aldeias 
em zonas rurais, bem como a preservação 
e reparação do património natural

Or. de

Alteração 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A elaboração e atualização de planos 
de desenvolvimento dos municípios em 
zonas rurais e dos respetivos serviços 
básicos, assim como de planos de proteção 
e gestão relacionados com sítios Natura 
2000 e com outras zonas de elevado valor 
natural;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1029
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios em zonas 
rurais e dos respetivos serviços básicos, 
assim como de planos de proteção e 
gestão relacionados com sítios Natura 
2000 e com outras zonas de elevado valor 
natural;

a) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios em zonas 
rurais e dos respetivos serviços básicos;

Or. de

Alteração 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios em zonas 
rurais e dos respetivos serviços básicos, 
assim como de planos de proteção e gestão 
relacionados com sítios Natura 2000 e com 
outras zonas de elevado valor natural;

a) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios em zonas 
rurais e dos respetivos serviços básicos, 
serviços de valor agrícola e silvícola, 
assim como de planos de proteção e gestão 
relacionados com sítios Natura 2000 e com 
outras zonas de elevado valor natural;

Or. de

Alteração 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios em zonas 
rurais e dos respetivos serviços básicos, 
assim como de planos de proteção e gestão 
relacionados com sítios Natura 2000 e com 

(a) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios em zonas 
rurais, incluindo num sistema SIG, e dos 
respetivos serviços básicos, assim como de 
planos de proteção e gestão relacionados 
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outras zonas de elevado valor natural; com sítios Natura 2000 e com outras zonas 
de elevado valor natural;

Or. ro

Alteração 1032
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(а) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios em zonas 
rurais e dos respetivos serviços básicos, 
assim como de planos de proteção e gestão 
relacionados com sítios Natura 2000 e com 
outras zonas de elevado valor natural;

(а) A elaboração e atualização de planos de 
desenvolvimento dos municípios e das 
aldeias em zonas rurais e dos respetivos 
serviços básicos, assim como de planos de 
proteção e gestão relacionados com sítios 
Natura 2000 e com outras zonas de elevado 
valor natural;

Or. bg

Alteração 1033
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) a elaboração e atualização de planos 
de proteção e gestão de sítios Natura 
2000, bem como zonas em conformidade 
com a Diretiva-Quadro Água e outras 
zonas de valor natural especial, incluindo 
monitorização;

Or. de

Alteração 1034
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente 
os investimentos em energias renováveis;

(b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
infraestruturas necessárias para a 
renovação e para o desenvolvimento das 
aldeias;

Or. ro

Alteração 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente 
os investimentos em energias renováveis;

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas;

Or. de

Alteração 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos em energias renováveis;

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, em particular 
para a criação e expansão de cadeias 
locais de comércio e de valor 
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acrescentado, nomeadamente os 
investimentos em energias renováveis, em 
sistemas de eficiência energética, bem 
como sistemas sustentáveis de gestão de 
recursos e resíduos;

Or. de

Alteração 1037
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos em energias renováveis;

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos no turismo rural e em 
energias renováveis, que seguem critérios 
de sustentabilidade;

Or. en

Alteração 1038
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos em energias renováveis;

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos em medidas de poupança de 
energia descentralizadas e em energias 
renováveis;

Or. en
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Alteração 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos em energias renováveis;

b) Os investimentos na criação, melhoria e 
desenvolvimento de todo o tipo de 
pequenas infraestruturas, nomeadamente os 
investimentos no turismo rural e em 
energias renováveis;

Or. en

Alteração 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O despovoamento e a atração de 
jovens para as zonas rurais estão 
relacionados com um investimento 
correspondente em infraestruturas rurais, 
que deve ser financiado de forma coesa 
pelos Estados-Membros, surgindo daí a 
necessidade de assegurar uma melhor 
coordenação com as outras políticas.

Or. ro

Alteração 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria Suprimido
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ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo 
nos domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

Or. fr

Alteração 1042
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 - n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes, com 
prioridade de investimento em iniciativas 
de desenvolvimento local dirigidas, 
detidas, governadas e controladas pela 
comunidade através de modelos de 
propriedade, tais como associações locais 
e fundos comunitários, com gestão 
democrática e participação da população 
local.

Or. en

Alteração 1043
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 21 - n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 

d) Os investimentos na criação, melhoria, 
manutenção ou desenvolvimento dos 
serviços básicos locais de interesse geral 
para a população rural, incluindo nos 
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infraestruturas correspondentes; domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes, 
nomeadamente no âmbito dos cuidados de 
saúde primária (incluindo a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças), 
educação (incluindo estruturas, tais como 
creches para crianças pequenas e mães) e 
serviços de formação, alojamento e 
emprego.

Or. en

Alteração 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

Os investimentos na criação, melhoria ou 
desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer, da educação pré-
primária, do ensino escolar e
extracurricular, da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

Or. pl

Alteração 1045
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

(d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios da informação, da divulgação, 
do lazer e da cultura, e as infraestruturas 
correspondentes;
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Or. it

Alteração 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do artesanato, do lazer ou da 
cultura, e as infraestruturas 
correspondentes;

Or. fr

Alteração 1047
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 21 - n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as
infraestruturas correspondentes;

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes, em 
especial as instalações para cuidados e 
prevenção na área da saúde;

Or. en

Alteração 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

(d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios dos cuidados de saúde, dos 
transportes, do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

Or. ro

Alteração 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 21 - n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do desporto, do lazer e da 
cultura, e as infraestruturas 
correspondentes

Or. en

Alteração 1050
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Investimento na criação, melhoria 
ou desenvolvimento de redes nas áreas a 
jusante da exploração agrícola e sociais;

Or. de
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Justificação

As mulheres são os principais agentes na diversificação da atividade agrícola (por exemplo, 
comercialização direta, turismo, cafés de quintas, etc.) bem como no âmbito social no espaço 
agrícola (por exemplo, cuidar de idosos e de crianças, etc.). Este facto deve ser tido em conta 
no investimento dos serviços básicos.

Alteração 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os investimentos em programas 
entre agricultores e negócios locais a fim 
de fornecer aos habitantes cadeias de 
abastecimento curtas, garantindo a todos 
os membros da sociedade o acesso a 
produtos de qualidade a preços acessíveis 

Or. en


