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Alteração 1397
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 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa e impedir que as referidas zonas 
sejam abandonadas devido à sua baixa 
rentabilidade.

Or. it

Alteração 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, nomeadamente 
onde são aplicados sistemas agrícolas de 
elevado valor natural, são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Or. en
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Alteração 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tal como baixa 
produtividade dos solos ou condições 
climáticas adversas, são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Or. en

Alteração 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes das limitações à 
produção agrícola na zona em causa. 

Or. en
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Alteração 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes das limitações à 
produção agrícola na zona em causa.

Or. en

Alteração 1402
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes das limitações à 
produção agrícola na zona em causa.

Or. en

Alteração 1403
Nessa Childers
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes das limitações à 
produção agrícola na zona em causa.

Or. en

Alteração 1404
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em 
conta pagamentos efetuados nos termos 
do título III, capítulo 3, do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012.

Suprimido

Or. it

Alteração 1405
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do 
título III, capítulo 3, do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012.

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. it

Alteração 1406
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do 
título III, capítulo 3, do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012.

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. it

Alteração 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
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condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do 
título III, capítulo 3, do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012.

condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. fr

Alteração 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do 
título III, capítulo 3, do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012.

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. de

Alteração 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do título 
III, capítulo 3, do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012.

Os custos adicionais e a perda de 
rendimentos são calculados em relação a 
zonas que não são afetadas por 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, tendo em conta 
pagamentos efetuados nos termos do título 
III, capítulo 3, do Regulamento (UE) n.º 
DP/2012.
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Os pagamentos devem ser devidamente 
modulados de acordo com os seguintes 
critérios:
- especificidades e objetivos de 
desenvolvimento da região em causa;
- envergadura das condicionantes 
naturais existentes com impacto na 
atividade agrícola;
- tipo de produção e, se for caso disso, 
estrutura económica da exploração.

Or. de

Justificação

Explorações com diferentes tipos de produção têm encargos e custos de exploração 
diferenciados e esse facto deve ser tido em consideração 

Alteração 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os montantes dos pagamentos são 
compreendidos entre os montantes mínimo 
e máximo fixados no anexo I.

3. Os montantes dos pagamentos são 
compreendidos entre os montantes mínimo 
e máximo fixados no anexo I.

Podem ser concedidas indemnizações 
compensatórias mais elevadas do que o 
montante máximo desde que o montante 
médio de todas as indemnizações 
compensatórias concedidas ao nível de 
programação em causa não supere esse 
máximo.

Or. de

Justificação

Explorações em regiões com diferentes tipos de produção têm também custos de produção 
diferentes e encargos diferenciados. O abastecimento da produção não deve, por conseguinte, 
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referir-se apenas às terras aráveis.

Alteração 1411
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros preveem que, 
acima de um determinado limite mínimo 
de superfície por exploração, a definir no 
programa, os pagamentos sejam 
degressivos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os motivos para concessão da indemnização compensatória são independentes da 
exploração.

Alteração 1412
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros preveem que, 
acima de um determinado limite mínimo 
de superfície por exploração, a definir no 
programa, os pagamentos sejam 
degressivos.

Suprimido

Or. en

Alteração 1413
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros preveem que, 
acima de um determinado limite mínimo 
de superfície por exploração, a definir no 
programa, os pagamentos sejam 
degressivos.

4. Os Estados-Membros podem prever que, 
acima de um determinado limite mínimo 
de superfície por exploração, a definir no 
programa, os pagamentos sejam 
degressivos.

Or. en

Alteração 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2017, 
com 20 %.

5. Entre 2016 e 2019, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, o mais 
tardar, até 31 de dezembro de 2019. A 
totalidade dos pagamentos degressivos 
pagos a qualquer agricultor não poderá 
exceder 200 % do pagamento recebido 
pelo mesmo em 2013.

Or. en

Alteração 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2017, 
com 20 %.

5. Entre 2016 e 2019, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, o mais 
tardar, até 31 de dezembro de 2019. A 
totalidade dos pagamentos degressivos 
pagos a qualquer agricultor não poderá 
exceder 200 % do pagamento recebido 
pelo mesmo em 2013.

Or. en

Alteração 1416
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2017, 
com 20 %.

5. Entre 2014 e 2017, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014 e até 31 de dezembro de 
2017, o mais tardar. A totalidade dos 
pagamentos degressivos pagos a qualquer 
agricultor não poderá exceder 200 % do 
pagamento recebido pelo mesmo em 2013.

Or. en
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Alteração 1417
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017 os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007 – 2013, mas que já não 
o sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 33.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2017, 
com 20 %.

5. Entre 2014 e 2020 os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007 – 2013, mas que já não 
o sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 33.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2020, 
com 20 %.

Or. sk

Alteração 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2017, 

5. Entre 2014 e 2019, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2015, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2019, 
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com 20 %. com 20 %.

Or. en

Alteração 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2017, 
com 20 %.

5. Entre 2014 e 2019, os Estados-Membros
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 46.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2015, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2019, 
com 20 %.

Or. en

Justificação

Para diferir o início dos pagamentos digressivos até que estejam disponíveis todos os dados 
relevantes para a delimitação e para prever um período de pagamento mais longo para os 
referidos pagamentos.

Alteração 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017 os Estados-Membros 5. Entre 2014 e 2017 os Estados-Membros
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podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 33.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento recebido em 2013, até 2017, 
com 20 %.

podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas que 
eram elegíveis ao abrigo do artigo 36.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no período de 
programação 2007-2013, mas que já não o 
sejam na sequência da nova delimitação a 
que se faz referência no artigo 33.º, n.º 3. 
Estes pagamentos são degressivos, a 
começar em 2014, com 80 % do 
pagamento médio recebido no período 
2007-2013, até 2017, com 20 %.

Or. de

Alteração 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos Estados-Membros que não tenham 
concluído a delimitação referida no artigo 
33.º, n.º 3, antes de 1 de janeiro de 2014, 
aplica-se o n.º 5 aos agricultores que 
beneficiam de pagamentos relativos a 
zonas que eram elegíveis no período 2007-
2013. Após a conclusão da delimitação, os 
agricultores de zonas que continuam a ser 
elegíveis recebem a totalidade dos 
pagamentos no âmbito desta medida. Os 
agricultores de zonas que deixaram de ser 
elegíveis continuam a receber os 
pagamentos em conformidade com o n.º 5.

Suprimido

Or. de

Alteração 1422
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos Estados-Membros que não tenham 
concluído a delimitação referida no artigo 
33.º, n.º 3, antes de 1 de janeiro de 2014, 
aplica-se o n.º 5 aos agricultores que 
beneficiam de pagamentos relativos a 
zonas que eram elegíveis no período 
2007-2013. Após a conclusão da 
delimitação, os agricultores de zonas que 
continuam a ser elegíveis recebem a 
totalidade dos pagamentos no âmbito 
desta medida. Os agricultores de zonas que 
deixaram de ser elegíveis continuam a 
receber os pagamentos em conformidade 
com o n.º 5.

6. Os Estados-Membros concluem a 
delimitação referida no artigo 33.º, n.º 3, o 
mais tardar, até à data de entrada em 
vigor do presente regulamento. Os 
agricultores de zonas que deixaram de ser 
elegíveis continuam a receber os 
pagamentos em conformidade com o n.º 5.

Or. ro

Alteração 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos Estados-Membros que não tenham 
concluído a delimitação referida no artigo 
33.º, n.º 3, antes de 1 de janeiro de 2014, 
aplica-se o n.º 5 aos agricultores que 
beneficiam de pagamentos relativos a 
zonas que eram elegíveis no período 2007-
2013. Após a conclusão da delimitação, os 
agricultores de zonas que continuam a ser 
elegíveis recebem a totalidade dos 
pagamentos no âmbito desta medida. Os 
agricultores de zonas que deixaram de ser 
elegíveis continuam a receber os 
pagamentos em conformidade com o n.º 5.

6. Nos Estados-Membros que não tenham 
concluído a delimitação referida no artigo 
33.º, n.º 3, antes de 1 de janeiro de 2016, 
aplica-se o n.º 5 aos agricultores que 
beneficiam de pagamentos relativos a 
zonas que eram elegíveis no período 
2007-2013. Após a conclusão da 
delimitação, os agricultores de zonas que 
continuam a ser elegíveis recebem a 
totalidade dos pagamentos no âmbito desta 
medida. Os agricultores de zonas que 
deixaram de ser elegíveis continuam a 
receber os pagamentos em conformidade 
com o n.º 5.

Or. en
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Alteração 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão apresentará, até 2015, uma proposta legislativa separada sobre critérios 
biofísicos obrigatórios para a delimitação de zonas com condicionantes naturais 
significativas.

Alteração 1425
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Zonas, que não as zonas de montanha, 
sujeitas a condicionantes naturais 
significativas; e

b) Zonas, que não as zonas de montanha, 
sujeitas a condicionantes naturais ou 
demográficas significativas; e
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Or. es

Justificação

O despovoamento constituí um dos problemas mais graves no meio rural. Por este motivo, 
deve incluir-se a densidade populacional como parâmetro para classificar as áreas 
desfavorecidas por despovoamento, nas condições exatas verificadas na atualidade.

Alteração 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Outras zonas afetadas por 
condicionantes específicas;

c) Outras zonas afetadas por 
condicionantes específicas, sobretudo 
sistemas agrícolas de elevado valor 
natural;

Or. pl

Justificação

Para além das zonas de montanha e das sujeitas a outras condicionantes específicas, é 
necessário ter especialmente em conta as zonas de elevado valor natural onde os rendimentos 
agrícolas são geralmente baixos, o que resulta numa intensificação das atividades agrícolas 
e, por conseguinte, leva à redução dos recursos naturais e paisagísticos dessas zonas.

Alteração 1428
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 1429
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para serem elegíveis para os pagamentos 
previstos no artigo 32.º, as zonas de 
montanha devem caracterizar-se por uma 
limitação considerável das possibilidades 
de utilização das terras e por um aumento 
apreciável dos custos de produção devido 
a:

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas 
de montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos, 
50 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2). Além dos critérios 
biofísicos previstos no anexo II, deverão 
também ser levadas em consideração 
outras condicionantes cientificamente 
comprováveis.

Or. en

Alteração 1430
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 33 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para serem elegíveis para os pagamentos 
previstos no artigo 32.º, as zonas de 
montanha devem caracterizar-se por uma 
limitação considerável das possibilidades 
de utilização das terras e por um aumento 
apreciável dos custos de produção devido 
a:

Para serem elegíveis para os pagamentos 
previstos no artigo 32.º, as zonas de 
montanha devem caracterizar-se por uma 
limitação considerável das possibilidades 
de utilização das terras, por uma baixa 
rentabilidade e por um aumento apreciável 
dos custos de produção devido a:

Or. it
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Alteração 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Fraca acessibilidade.

Or. ro

Alteração 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Baixa densidade populacional;

Or. ro

Alteração 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos 
previstos no artigo 32.º as zonas, que não 
as zonas de montanha, sujeitas a 
condicionantes naturais significativas se 
pelo menos 66 % da SAU satisfizer, no 
mínimo, um dos critérios enumerados no 
anexo II, no valor-limiar indicado. O 
cumprimento desta condição é assegurado 
ao nível adequado das unidades 
administrativas locais (nível UAL 2).

Os Estados-Membros podem efetuar os 
pagamentos previstos no artigo 32.º em 
zonas, que não as zonas de montanha, 
sujeitas a condicionantes naturais 
significativas que, durante o período de 
programação de 2007-2013, tiverem sido 
elegíveis nos termos do artigo 36.º, alínea 
a), subalínea ii), do Regulamento (CE) n.º 
1698/2005.
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Até 31 de dezembro de 2015, a Comissão 
deverá apresentar, com base na 
Resolução do Parlamento Europeu de 5 
de maio de 2010 (2009/2156(INI)), uma 
nova proposta sobre os critérios para a 
delimitação das outras zonas 
desfavorecidas. 
Os critérios para a definição das zonas, 
que não as zonas de montanha, sujeitas a 
condicionantes naturais significativas, 
devem apoiar-se em dados científicos 
sólidos, ter em consideração as 
especificidades e os objetivos de 
desenvolvimento das regiões e estar 
convenientemente diferenciados em 
função da envergadura das 
condicionantes naturais existentes, bem 
como do tipo de produção e estrutura 
económica das explorações. 

Or. de

Justificação

A proposta de delimitação de zonas sujeitas a condicionantes naturais da Comissão deve ser 
rejeitada. A Comissão deverá, independentemente da reforma da PAC, elaborar uma nova 
proposta, que preste a devida atenção à posição do Parlamento Europeu e tenha em 
consideração os diversos dados apresentados pelos Estados-Membros.

Alteração 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos 
previstos no artigo 32.º as zonas, que não 
as zonas de montanha, sujeitas a 
condicionantes naturais significativas se,
pelo menos, 66 % da SAU satisfizer, no 
mínimo, um dos critérios enumerados no 
anexo II, no valor-limiar indicado. O 
cumprimento desta condição é assegurado

Os Estados-Membros podem definir 
zonas, que não as zonas de montanha, 
sujeitas a condicionantes naturais 
significativas, que tenham sido elegíveis 
no período de programação 2007-2013 ao
abrigo do artigo 36.º, alínea a), 
subalínea ii) do Regulamento (CE)
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ao nível adequado das unidades 
administrativas locais (nível UAL 2).

n.º 1698/2005.

Or. en

Alteração 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos 
previstos no artigo 32.º as zonas, que não 
as zonas de montanha, sujeitas a 
condicionantes naturais significativas se 
pelo menos 66 % da SAU satisfizer, no 
mínimo, um dos critérios enumerados no 
anexo II, no valor-limiar indicado. O 
cumprimento desta condição é assegurado 
ao nível adequado das unidades 
administrativas locais (nível UAL 2).

3. Os Estados-Membros devem designar
zonas distintas das zonas de montanha 
sujeitas a condicionantes naturais 
significativas enquanto zonas elegíveis 
para os pagamentos previstos no artigo 
32.º. Estas zonas caracterizam-se por 
condicionantes naturais significativas, 
nomeadamente resultantes da aridez, da 
humidade, da qualidade dos solos e do 
relevo, e pelo facto de ser importante para 
a gestão das terras uma manutenção 
extensiva da atividade agrícola.
Os critérios biofísicos indicativos para 
delimitar as zonas com condicionantes 
naturais significativas são enumerados no 
anexo II.

Or. fr

Alteração 1436
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes
naturais significativas se, pelo menos,

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
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66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

50 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível UAL 
2 ou ao nível de uma unidade local 
claramente delineada que abranja uma 
única zona geográfica contígua 
inequívoca com uma identidade 
económica e administrativa definível.

Or. en

Alteração 1437
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
50 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
UAL 2 ou ao nível de uma unidade local 
claramente delineada que abranja uma 
única zona geográfica contígua 
inequívoca com uma identidade 
administrativa definível.

Or. en

Alteração 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 66 % 
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 50 % 
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível mais 
baixo da administração local.

Or. ro

Alteração 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 66 %
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 50 %
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

Or. fr

Alteração 1440
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 66 % 
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no valor-
limiar indicado. O cumprimento desta 
condição é assegurado ao nível adequado 
das unidades administrativas locais (nível 
UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 50 % 
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no valor-
limiar indicado. O cumprimento desta 
condição é assegurado ao nível adequado 
das unidades administrativas locais (nível 
UAL 2).

Or. sk

Alteração 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 66 %
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 50 %
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

Or. fr

Alteração 1442
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 66 % 
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se pelo menos 50 % 
da SAU satisfizer, no mínimo, um dos 
critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

Or. lt

Alteração 1443
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
territoriais. 

Or. en

Alteração 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
UAL 2 ou ao nível de uma unidade local 
claramente delineada que abranja uma 
única zona geográfica contígua 
inequívoca com uma identidade 
económica e administrativa definível.

Or. en

Alteração 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2).

São elegíveis para os pagamentos previstos 
no artigo 32.º as zonas, que não as zonas de 
montanha, sujeitas a condicionantes 
naturais significativas se, pelo menos,
66 % da SAU satisfizer, no mínimo, um 
dos critérios enumerados no anexo II, no 
valor-limiar indicado. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível 
adequado das unidades administrativas 
locais (nível UAL 2) ou de unidades mais 
pequenas, se for motivado com base em 
critérios objetivos apresentados no 
programa.

Or. en
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Alteração 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no que diz respeito à 
adaptação dos critérios do anexo II para 
as regiões ultraperiféricas afetadas por 
condições edafoclimáticas específicas.

Or. fr

Alteração 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, os Estados-Membros
devem proceder a um ajustamento 
preciso, com base em critérios objetivos, a 
fim de excluir as zonas em que foram 
documentadas condicionantes naturais 
significativas, em conformidade com o 
primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, os Estados-Membros
devem proceder a um ajustamento 
preciso, com base em critérios objetivos, a 
fim de excluir as zonas em que foram 
documentadas condicionantes naturais 
importantes, em conformidade com o 
primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, os Estados-Membros
devem proceder a um ajustamento preciso, 
com base em critérios objetivos, a fim de 
excluir as zonas em que foram 
documentadas condicionantes naturais 
significativas, em conformidade com o 
primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas.

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, que não as consideradas 
sujeitas a condicionantes naturais pelo 
critério do clima previsto no anexo II, os 
Estados-Membros devem proceder a um 
ajustamento preciso, com base em critérios 
objetivos, a fim de excluir as zonas em que 
foram documentadas condicionantes 
naturais significativas, em conformidade 
com o primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas.

Or. en

Alteração 1450
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, os Estados-Membros
devem proceder a um ajustamento preciso, 
com base em critérios objetivos, a fim de 
excluir as zonas em que foram 
documentadas condicionantes naturais 
significativas, em conformidade com o 
primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas.

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, os Estados-Membros
devem proceder a um ajustamento preciso, 
com base em critérios objetivos, a fim de 
excluir as zonas em que foram 
documentadas condicionantes naturais 
significativas (em conformidade com o 
primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas) 
e de incluir as zonas consideradas sujeitas 
a condicionantes naturais significativas 
mas que, de outro modo, não cumpram o 
requisito de 50 % da SAU do nível 
adequado de uma unidade local 
claramente delineada que abranja uma 
única zona geográfica contígua 
inequívoca com uma identidade 
económica e administrativa definível.

Or. en

Alteração 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, os Estados-Membros
devem proceder a um ajustamento preciso, 
com base em critérios objetivos, a fim de 
excluir as zonas em que foram 
documentadas condicionantes naturais 
importantes, em conformidade com o 
primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas.

Ao delimitar as zonas abrangidas pelo 
presente número, os Estados-Membros
devem proceder a um ajustamento preciso, 
com base em critérios objetivos, a fim de 
excluir as zonas em que foram 
documentadas condicionantes naturais 
importantes, em conformidade com o 
primeiro parágrafo, que, no entanto, 
tenham sido ultrapassadas graças a 
investimentos ou a atividades económicas.
A Comissão assegura a aplicação de 
métodos comuns e unitários em toda a UE 
por parte dos Estados-Membros tendo em 
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vista a identificação das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas.

Or. ro

Alteração 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

De igual modo, podem classificar-se como 
zonas diferentes das de montanha as que 
tenham limitações de caráter 
demográfico, determinadas por uma 
escassa densidade populacional.

Or. es

Justificação

Dado que o despovoamento no meio rural é particularmente grave em determinadas zonas, é 
necessário classificar estas zonas como desfavorecidas por despovoamento, utilizando como 
parâmetro a densidade populacional.

Alteração 1453
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas, que não as referidas nos n.os 2 e 
3, são elegíveis para pagamentos a título do 
artigo 32.º se forem afetadas por 
condicionantes específicas e sempre que 
seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural e preservar 
o seu potencial turístico ou proteger a orla 
costeira.

As zonas, que não as referidas nos n.os 2 e 
3, são elegíveis para pagamentos a título do 
artigo 32.º se forem afetadas por 
condicionantes específicas que indiquem 
uma desvantagem natural e sempre que 
seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural e preservar 
o seu potencial turístico ou proteger a orla 
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costeira.

Or. en

Alteração 1454
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas, que não as referidas nos n.ºs 2 e 
3, são elegíveis para pagamentos a título do 
artigo 32.º se forem afetadas por 
condicionantes específicas e sempre que 
seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural e preservar 
o seu potencial turístico ou proteger a orla 
costeira.

As zonas, que não as referidas nos n.ºs 2 
e 3, são elegíveis para pagamentos a título 
do artigo 32.º se estiverem situadas em 
regiões periurbanas ou se forem afetadas 
por condicionantes específicas e sempre 
que seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural e preservar 
o seu potencial turístico ou proteger a orla 
costeira.

Or. fr

Alteração 1455
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas, que não as referidas nos n.ºs 2 e 
3, são elegíveis para pagamentos a título do 
artigo 32.º se forem afetadas por 
condicionantes específicas e sempre que 
seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural e preservar 
o seu potencial turístico ou proteger a orla 
costeira.

As zonas, que não as referidas nos n.ºs 2 e 
3, são elegíveis para pagamentos a título do 
artigo 32.º se forem afetadas por 
condicionantes específicas e sempre que 
seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural e preservar 
o potencial turístico da zona, proteger a 
orla costeira ou assegurar a perenidade
das zonas agrícolas periurbanas.
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Or. fr

Alteração 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas, que não as referidas nos n.os 2 e 
3, são elegíveis para pagamentos a título do 
artigo 32.º se forem afetadas por 
condicionantes específicas e sempre que 
seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural e preservar 
o seu potencial turístico ou proteger a orla 
costeira.

As zonas, que não as referidas nos n.os 2 e
3, são elegíveis para pagamentos a título do 
artigo 32.º se forem afetadas por 
condicionantes específicas e sempre que 
seja necessário prosseguir a gestão das 
terras para conservar ou melhorar o 
ambiente, manter o espaço rural ou as 
zonas húmidas, preservar os recursos 
hídricos e preservar o seu potencial 
turístico ou proteger a orla costeira.

Or. en

Alteração 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As zonas afetadas por condicionantes 
específicas são constituídas por zonas 
agrícolas homogéneas do ponto de vista 
das condições de proteção natural e a sua 
superfície total não pode exceder 10 % da 
superfície do Estado-Membro em questão.

As zonas afetadas por condicionantes 
específicas são constituídas por zonas 
agrícolas homogéneas do ponto de vista 
das condições de proteção natural e a sua 
superfície total não pode exceder 10 % da 
superfície do Estado-Membro em questão, 
exceto nos casos em que ocorram 
mudanças significativas nas delimitações 
das zonas relativamente ao período de 
programação 2007-2013 e caso uma 
maior percentagem seja devidamente 
justificada e motivada pelos 
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Estados-Membros com base nas 
condições objetivas de proteção natural.

Or. en

Alteração 1458
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A delimitação das zonas húmidas é 
realizada à escala funcional do território 
húmido, independentemente de qualquer 
outra unidade administrativa e cumprindo 
os critérios do Convénio de Ramsar, e 
executando um plano de medidas de 
proteção e de gestão. Pode tratar-se de um 
plano de gestão Ramsar ou de medidas de 
proteção e de gestão que cumpram as 
recomendações da Diretiva do Conselho 
92/43/CEE, de 21 de maio de 1992, 
relativa à conservação dos habitats 
naturais e da fauna e flora selvagens, da 
Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens ou da Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água.

Or. fr

Alteração 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5 – alínea b)



AM\909514PT.doc 35/178 PE494.480v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(b) A nova delimitação das zonas referidas 
no n.º 3.

(b) A nova delimitação das zonas referidas 
no n.º 3, ou no caso da mesma não estar 
concluída, a delimitação utilizada no 
período 2007-2013.

Or. pt

Alteração 1460
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos relacionados com o 
bem-estar dos animais no âmbito desta 
medida são concedidos aos agricultores 
que empreendam, a título voluntário, 
operações que consistam num ou mais 
compromissos em matéria de bem-estar 
dos animais.

1. Os pagamentos relacionados com o 
bem-estar dos animais no âmbito desta 
medida são concedidos aos agricultores 
que empreendam, a título voluntário, 
operações que consistam num ou mais 
compromissos em matéria de bem-estar 
dos animais. A inclusão desta medida nos 
programas de desenvolvimento rural é 
obrigatória.

Or. en

Alteração 1461
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos relacionados com o 
bem-estar dos animais no âmbito desta 
medida são concedidos aos agricultores 
que empreendam, a título voluntário, 
operações que consistam num ou mais 

1. Os pagamentos relacionados com o 
bem-estar dos animais no âmbito desta 
medida são concedidos aos agricultores 
que empreendam, a título voluntário, 
operações que consistam num ou mais 
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compromissos em matéria de bem-estar 
dos animais.

compromissos em matéria de bem-estar 
dos animais e que vão muito além das 
normas legais.

Or. en

Alteração 1462
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1–A. Os Estados-Membros concedem 
apoio ao abrigo desta medida no conjunto 
dos respetivos territórios, de acordo com 
as suas necessidades e prioridades 
nacionais, regionais ou locais específicas. 
A inclusão desta medida nos programas 
de desenvolvimento rural é obrigatória.

Or. en

Alteração 1463
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os referidos compromissos são assumidos 
durante um período renovável de um ano.

Os referidos compromissos são assumidos, 
regra geral, durante um período de cinco a 
sete anos. Se necessário e justificado, é 
fixado um período mais longo. 

Or. en

Alteração 1464
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados com base na 
superfície ou noutros custos unitários são 
concedidos anualmente e compensam os 
agricultores pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes do compromisso 
assumido. Se necessário, estes pagamentos 
podem abranger também os custos de 
transação até, no máximo, 20 % do prémio 
pago pelos compromissos assumidos em 
matéria de bem-estar dos animais.

Os pagamentos efetuados com base na 
superfície ou noutros custos unitários são 
concedidos anualmente e compensam os 
agricultores pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes do compromisso 
assumido. Se necessário, estes pagamentos 
podem abranger também os custos de 
transação até, no máximo, 20 % do prémio 
pago pelos compromissos assumidos em 
matéria de bem-estar dos animais. Para 
determinar se uma operação vai além das 
normas legais e para calcular o apoio a 
atribuir aos agricultores, devem ser 
aplicados indicadores do bem-estar dos 
animais baseados nos resultados.

Or. en

Alteração 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos efetuados com base na 
superfície ou noutros custos unitários são 
concedidos anualmente e compensam os 
agricultores pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes do compromisso 
assumido. Se necessário, estes pagamentos 
podem abranger também os custos de 
transação até, no máximo, 20 % do prémio 
pago pelos compromissos assumidos em 
matéria de bem-estar dos animais.

Os pagamentos efetuados com base na 
superfície ou noutros custos unitários são 
concedidos anualmente e compensam os 
agricultores pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes do compromisso 
assumido. Se necessário, estes pagamentos 
podem abranger também os custos de 
transação até, no máximo, 20 % do prémio 
pago pelos compromissos assumidos em 
matéria de bem-estar dos animais, dando 
prioridade aos setores pecuários que 
tenham de adaptar-se de forma urgente a 
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legislação específica, e serão elegíveis 
todos os investimentos que pressuponham 
uma melhoria em matéria de bem-estar 
dos animais.

Or. es

Alteração 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à definição das zonas 
em que os compromissos relacionados com 
o bem-estar dos animais preveem normas 
reforçadas dos métodos de produção.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à definição das zonas 
em que os compromissos relacionados com 
o bem-estar dos animais preveem normas 
reforçadas dos métodos de produção, tendo 
em conta o conhecimento de práticas e de 
uma rede europeia coordenada em 
matéria de bem-estar dos animais com 
base nas investigações mais recentes.

Or. en

Alteração 1467
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também 
beneficiar de apoio os organismos que 

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. A par dos pagamentos 
por área, são também possíveis os 
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assegurem a gestão de florestas estatais, 
desde que não dependam do orçamento do 
Estado.

pagamentos por árvore ou por projeto.

Or. de

Justificação

Em certos casos, devido a determinadas especificidades ambientais ou florestais, faz mais 
sentido um pagamento por árvore ou por projeto que um pagamento por área. É, por 
exemplo, o caso da promoção da madeira morta. As árvores mortas e as árvores que 
constituem biótopos são elementos estruturais importantes nas florestas naturais. De facto, 
há inúmeras espécies animais que se adaptaram à vida na madeira morta e com base nela.

Alteração 1468
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também 
beneficiar de apoio os organismos que 
assegurem a gestão de florestas estatais, 
desde que não dependam do orçamento do 
Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais privadas e 
públicas que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos silvoambientais.

Or. en

Alteração 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é O apoio no âmbito desta medida é 
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concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvo-ambientais. Podem também 
beneficiar de apoio os organismos que 
assegurem a gestão de florestas estatais, 
desde que não dependam do orçamento do 
Estado.

concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais e entidades 
públicas que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos silvo-ambientais.

Or. es

Justificação

As alterações propostas para as diferentes medidas florestais reúnem a realidade do regime 
de propriedade dos bosques, ao reconhecer as entidades públicas, não apenas municípios, 
como beneficiárias destes apoios.

Alteração 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvo-ambientais. Podem também 
beneficiar de apoio os organismos que 
assegurem a gestão de florestas estatais, 
desde que não dependam do orçamento do 
Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais e entidades 
públicas que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos silvo-ambientais.

Or. es

Justificação

Deve ampliar-se o conceito a entidades públicas que englobam outro tipo de organismos, não 
somente aos municípios, como beneficiárias destes apoios.
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Alteração 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações, bem 
como a outros gestores florestais, que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

Or. en

Alteração 1472
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações bem 
como a outros gestores florestais, que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

Or. en
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Alteração 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais.

Or. en

Alteração 1474
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
proprietários públicos, aos municípios e 
respetivas associações que empreendam, a 
título voluntário, operações que consistam 
num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

Or. bg



AM\909514PT.doc 43/178 PE494.480v01-00

PT

Alteração 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvoambientais. Podem também beneficiar 
de apoio os organismos que assegurem a 
gestão de florestas estatais, desde que não 
dependam do orçamento do Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, 
exclusivamente aos detentores de áreas 
florestais, aos municípios e respetivas 
associações que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos silvoambientais. 
Podem também beneficiar de apoio os 
organismos que assegurem a gestão de 
florestas estatais, desde que não dependam 
do orçamento do Estado.

Or. de

Alteração 1476
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
detentores de áreas florestais, aos 
municípios e respetivas associações que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
silvo-ambientais. Podem também 
beneficiar de apoio os organismos que 
assegurem a gestão de florestas estatais, 
desde que não dependam do orçamento do 
Estado.

O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de floresta, aos 
proprietários e detentores de áreas 
florestais, aos municípios e respetivas 
associações que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos silvo-ambientais. 
Podem também beneficiar de apoio os 
organismos que assegurem a gestão de 
florestas estatais, desde que não dependam 
do orçamento do Estado.

Or. fr
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Alteração 1477
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações florestais que 
ultrapassam uma determinada dimensão 
a fixar pelos Estados-Membros nos seus 
programas de desenvolvimento rural, o 
apoio previsto no n.º 1 está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas.

Suprimido

Or. de

Justificação

A inovação da gestão de matas e florestas está já convenientemente coberta pela legislação 
florestal nacional, independentemente da dimensão da exploração florestal. A 
obrigatoriedade da elaboração de um plano de gestão só iria significar mais burocracia.

Alteração 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações florestais que 
ultrapassam uma determinada dimensão 
a fixar pelos Estados-Membros nos seus 
programas de desenvolvimento rural, o 
apoio previsto no n.º 1 está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas.

Suprimido
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Or. de

Justificação

Esta proposta vai contra o princípio da subsidiariedade dos Estados-Membros.

Alteração 1479
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações florestais que 
ultrapassam uma determinada dimensão a 
fixar pelos Estados-Membros nos seus 
programas de desenvolvimento rural, o 
apoio previsto no n.º 1 está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas.

Em relação às explorações florestais que 
ultrapassam uma determinada dimensão a 
fixar pelos Estados-Membros nos seus 
programas de desenvolvimento rural, o 
apoio previsto no n.º 1 está sujeito a uma 
gestão sustentável das florestas.

Or. en

Alteração 1480
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações florestais que 
ultrapassam uma determinada dimensão a 
fixar pelos Estados-Membros nos seus 
programas de desenvolvimento rural, o 
apoio previsto no n.º 1 está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento equivalente 
compatível com uma gestão sustentável das 
florestas.

Em relação às explorações florestais que 
ultrapassam uma determinada dimensão a 
fixar pelos Estados-Membros nos seus 
programas de desenvolvimento rural, o 
apoio previsto no n.º 1 está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento equivalente 
compatível com uma gestão sustentável das 
florestas, que inclua medidas de 
biodiversidade. O apoio a medidas 
florestais deve basear-se num padrão de 
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boas práticas florestais a desenvolver por 
cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1481
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos abrangem apenas os 
compromissos que vão além dos requisitos 
obrigatórios aplicáveis estabelecidos na 
legislação nacional relativa às florestas ou
noutras disposições legislativas nacionais 
aplicáveis. Todos estes requisitos são 
identificados no programa.

Os pagamentos abrangem apenas os 
compromissos que vão muito além dos 
requisitos obrigatórios aplicáveis 
estabelecidos na legislação nacional 
relativa às florestas ou noutras disposições 
legislativas nacionais aplicáveis. Todos 
estes requisitos são identificados no 
programa.

Or. en

Alteração 1482
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os compromissos são assumidos durante 
um período de cinco a sete anos. Contudo, 
desde que necessário e devidamente 
justificado, os Estados-Membros podem 
estabelecer um período mais longo nos 
seus programas de desenvolvimento rural 
para determinados tipos de compromissos.

Os compromissos são assumidos durante 
um período de cinco a sete anos. Contudo, 
desde que necessário e devidamente 
justificado, os Estados-Membros podem 
estabelecer um período mais longo nos 
seus programas de desenvolvimento rural 
para determinados tipos de compromissos.
No caso dos pagamentos por árvore ou 
por projeto, é possível o pagamento de 
montantes únicos, desde que se estabeleça 
um prazo de 15 anos para a limitação de 
finalidades.
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Or. de

Justificação

Tendo em consideração os processos ecológicos florestais, é conveniente, o estabelecimento 
de um prazo obrigatório, para que os pagamentos por árvore ou por projeto possam 
contribuir para a conservação e valorização da qualidade ecológica das nossas florestas.

Alteração 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos compensam os 
beneficiários pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e da perda de 
rendimentos resultantes dos compromissos 
assumidos. Se necessário, podem também 
abranger os custos de transação até ao 
máximo de 20 % do prémio pago pelos 
compromissos silvoambientais. O apoio é 
limitado ao montante máximo fixado no 
anexo I.

3. Os pagamentos compensam os 
beneficiários pela totalidade ou por parte 
dos custos adicionais e da perda de 
rendimentos resultantes dos compromissos 
assumidos. Se necessário, podem também 
abranger os custos de transação até ao 
máximo de 20 % do prémio pago pelos 
compromissos silvoambientais. O apoio é 
limitado ao montante máximo fixado no 
anexo I. Em casos devidamente 
justificados, é concedido um apoio em 
forma de pagamento de montante único 
ou de montante fixo, calculado com base 
nos custos adicionais e perda de 
rendimentos, visando acordos sobre a 
utilização de árvores e existências.

Or. de

Justificação

No caso dos ecossistemas florestais, o financiamento através de vários projetos é muitas 
vezes mais eficiente que um financiamento com base nas dimensões. Uma taxa fixa uniforme 
de 200,00/hectare não parece ser suficiente para cobrir os custos reais, uma vez que as 
florestas têm um longo período vegetativo.

Alteração 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pode ser concedido apoio a entidades 
privadas, municípios e respetivas 
associações para a conservação e promoção 
dos recursos genéticos florestais no caso de 
operações não abrangidas pelos n.os 1, 2 e 
3.

4. Pode ser concedido apoio a entidades 
públicas e privadas, municípios e 
respetivas associações para a conservação e 
promoção dos recursos genéticos florestais 
no caso de operações não abrangidas pelos 
n.os 1, 2 e 3.

Or. en

Alteração 1485
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 36 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida 
promove formas de cooperação que 
envolvam pelo menos duas entidades e, em 
especial:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para a promoção de formas de 
cooperação que envolvam pelo menos duas 
entidades e, em especial:

Or. bg

Alteração 1486
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida 
promove formas de cooperação que 
envolvam, pelo menos, duas entidades e, 
em especial:

1. O apoio no âmbito desta medida 
promove formas de cooperação que 
envolvam, pelo menos, duas entidades, 
incluindo os produtores primários, e, em 
especial:

Or. en
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Alteração 1487
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da 
União e entre outros agentes que 
contribuam para concretizar os objetivos e 
as prioridades da política de 
desenvolvimento rural, nomeadamente as 
organizações interprofissionais;

(a) Abordagens de cooperação entre 
agricultores, empresas rurais e 
associações e redes de desenvolvimento, 
com especial atenção para os pequenos 
agricultores e as micro/pequenas 
empresas, bem como os diferentes 
intervenientes nas cadeias alimentares 
locais e regionais e no setor florestal, e 
entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

Or. en

Alteração 1488
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente os agrupamentos de 
produtores, as organizações de produtores 
(OP), as associações de organizações de 
produtores (AOP) e as organizações 
interprofissionais, a quem deve ser 
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concedida elegibilidade e maior 
prioridade no financiamento;

Or. en

Alteração 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais, bem como os agentes e 
entidades vinculados ao desenvolvimento 
socioeconómico das zonas rurais.
Também incluirão os agrupamentos de 
produtores responsáveis pelas 
denominações de qualidade, as entidades 
associativas e os agentes vinculados ao 
desenvolvimento socioeconómico das 
zonas rurais no sentido previsto na 6.ª 
prioridade do artigo 5.º, entre outros. No 
caso das Organizações Interprofissionais 
não deve exigir-se mais de uma entidade, 
uma vez que, por si só, são estruturas de 
cooperação.

Or. es

Justificação

A referência explícita do artigo a «agentes que contribuam para concretizar as políticas e 
prioridades de desenvolvimento rural» requer que se indique claramente a contribuição de 
agentes para além dos vinculados ao setor agrário ou florestal.
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Alteração 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
sobretudo a criação de postos de trabalho 
na agricultura e no domínio dos serviços 
comercializáveis, nomeadamente as 
organizações interprofissionais;

Or. de

Alteração 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais, organizações de 
produtores e cooperativas;

Or. de

Alteração 1492
Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia agrícola 
e agroalimentar e no setor florestal da 
União e entre outros agentes que 
contribuam para concretizar os objetivos e 
as prioridades da política de 
desenvolvimento rural, nomeadamente as 
organizações interprofissionais;

Or. it

Alteração 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e no setor florestal da União 
e entre outros agentes que contribuam para 
concretizar os objetivos e as prioridades da 
política de desenvolvimento rural, 
nomeadamente as organizações 
interprofissionais;

(a) Abordagens de cooperação entre os 
diferentes intervenientes na cadeia 
agroalimentar e nos setores florestal e 
bioeconómico da União, e entre outros 
agentes que contribuam para concretizar os 
objetivos e as prioridades da política de 
desenvolvimento rural, nomeadamente as 
organizações interprofissionais;

Or. en

Alteração 1494
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) A criação de pólos e redes; b) A criação de pólos, redes e centros de 
coordenação;

Or. de

Alteração 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação prevista no n.º 1 abrange, 
em especial, os seguintes domínios:

2. A cooperação prevista no n.º 1 abrange, 
em especial, os seguintes domínios, nos 
quais participem agricultores, produtores 
florestais, empresas do setor 
agroalimentar e florestal, ou as suas 
organizações:

Or. pt

Alteração 1496
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Projetos-piloto; (a) Projetos-piloto, de demonstração e 
emblemáticos;

Or. en

Justificação

É necessário aplicar ao mercado os resultados da investigação. Uma melhor cooperação vai 
ajudar a fomentar novas iniciativas e oportunidades de trabalho para os agricultores e 
outros intervenientes do desenvolvimento rural.
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Alteração 1497
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Projetos-piloto; (a) Projetos-piloto, de demonstração e 
emblemáticos;

Or. en

Justificação

Alguns programas de demonstração ambiciosos, com montantes de financiamento avultados 
noutras partes do mundo como os Estados Unidos da América, já atraíram inúmeras 
empresas europeias. Além disso, dada a necessidade urgente de aplicar ao mercado os 
resultados da investigação, a política agrícola deverá apoiar veementemente iniciativas 
emblemáticas e de demonstração, bem como a implantação de produtos de base biológica.

Alteração 1498
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Projetos-piloto; (a) Projetos-piloto, de demonstração e 
emblemáticos;

Or. en

Alteração 1499
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O desenvolvimento de novos produtos, (b) O desenvolvimento de novos produtos, 
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práticas, processos e tecnologias nos 
setores agrícola, alimentar e florestal;

práticas, processos e tecnologias nos 
setores agrícola, agroalimentar e florestal;

Or. it

Alteração 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O desenvolvimento de novos produtos, 
práticas, processos e tecnologias nos 
setores agrícola, alimentar e florestal;

(b) O desenvolvimento e/ou a implantação
de novos produtos, práticas, processos e 
tecnologias nos setores agrícola, alimentar 
e florestal, e em produtos de base 
biológica;

Or. en

Alteração 1501
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O desenvolvimento de novos produtos, 
práticas, processos e tecnologias nos 
setores agrícola, alimentar e florestal;

(b) O desenvolvimento e a introdução de 
novos produtos, práticas, processos e 
tecnologias nos setores agrícola, alimentar 
e florestal, e em formação profissional 
relacionada;

Or. en

Alteração 1502
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O desenvolvimento de novos produtos, 
práticas, processos e tecnologias nos 
setores agrícola, alimentar e florestal;

(b) A implantação de novos produtos, 
práticas, processos e tecnologias nos 
setores agrícola, alimentar, florestal e de 
produtos de base biológica;

Or. en

Justificação

Alguns programas de demonstração ambiciosos, com montantes de financiamento avultados 
noutras partes do mundo como os Estados Unidos da América, já atraíram inúmeras 
empresas europeias. Além disso, dada a necessidade urgente de aplicar ao mercado os 
resultados da investigação, a política agrícola deverá apoiar veementemente iniciativas 
emblemáticas e de demonstração, bem como a implantação de produtos de base biológica.

Alteração 1503
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O desenvolvimento de novos produtos, 
práticas, processos e tecnologias nos 
setores agrícola, alimentar e florestal;

(b) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre os intervenientes na cadeia 
agroalimentar (sementes, adubos, 
produtos fitofarmacêuticos, equipamento, 
retalhistas, entre outros) para o
desenvolvimento de práticas agrícolas, 
produtos, processos e tecnologias mais 
eficientes e amigas do ambiente nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, e a 
redução dos resíduos;

Or. en

Justificação

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
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production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Alteração 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b–A) A cooperação entre os intervenientes 
na cadeia agroalimentar para o 
desenvolvimento de práticas agrícolas, 
produtos, processos e tecnologias mais 
eficientes e amigas do ambiente nos 
setores agrícola, alimentar e florestal, e a 
redução dos resíduos;

Or. en

Alteração 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A cooperação entre pequenos
operadores para a organização de processos 
de trabalho comuns e a partilha de 
instalações e de recursos;

c) A cooperação entre diferentes
operadores para a organização de processos 
de trabalho comuns e a partilha de 
instalações e de recursos;

Or. es

Alteração 1506
Alyn Smith
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas, a fim de promover 
as cadeias de abastecimento curtas e os 
mercados locais;

(d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas, a fim de promover 
as cadeias de abastecimento curtas e os 
mercados locais, e conferir valor 
acrescentado aos produtores na cadeia de 
fornecimento;

Or. en

Alteração 1507
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas, a fim de promover
as cadeias de abastecimento curtas e os
mercados locais;

d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas para a organização 
e ampliação do comércio e da cadeia de 
valor locais, e, por esse meio, de cadeias 
de abastecimento curtas e mercados locais 
e regionais;

Or. de

Alteração 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas, a fim de promover 
as cadeias de abastecimento curtas e os 
mercados locais;

d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas, a fim de promover 
as cadeias de abastecimento curtas e os 
mercados locais e outros tipos de canais de 
distribuição diferentes dos habituais;

Or. es

Alteração 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas, a fim de promover 
as cadeias de abastecimento curtas e os 
mercados locais;

(d) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a criação de 
plataformas logísticas, a fim de promover 
as cadeias de abastecimento curtas e os 
mercados locais, nomeadamente para os 
produtos de qualidade referidos nos 
artigos 17.º, n.º 1, alínea a) e 17.º, n.º 1, 
alínea b);

Or. en

Alteração 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) As atividades de diversificação, 
fornecedoras de serviços alimentares ou 
não, nos domínios do turismo rural, da 
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cultura e do desporto lúdico no campo.

Or. fr

Alteração 1511
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais;

e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais 
e regionais, bem como com a redução do 
desperdício de alimentos;

Or. de

Alteração 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais;

(e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais, 
nomeadamente para os produtos de 
qualidade referidos nos artigos 17.º, n.º 1, 
alínea a) e 17.º, n.º 1, alínea b);

Or. en

Alteração 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais;

e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas, de mercados locais e 
de produtos que beneficiem de sistemas de 
qualidade;

Or. fr

Alteração 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais;

e) As atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com o 
desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento curtas e de mercados locais 
e outros tipos de canais de distribuição 
diferentes dos habituais;

Or. es

Alteração 1515
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e–A) Atividades de informação e 
promoção relativas ao desenvolvimento de 
produtos ao abrigo de regimes de 
qualidade através de sistemas agrícolas, 
como a agricultura biológica e a 
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agricultura de elevado valor natural;

Or. en

Alteração 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e–A) Atividades com o objetivo de 
informar e promover produtos ao abrigo 
de regimes de qualidade através de 
sistemas agrícolas, como a agricultura 
biológica e a agricultura de elevado valor 
natural;

Or. en

Alteração 1517
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e–A) Projetos de fontes de energia 
renováveis;

Or. en

Alteração 1518
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea e–B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e–B) Apoio em toda a cadeia alimentar 
biológica;

Or. en

Alteração 1519
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 36 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, como, por exemplo, 
a realização de ações de gestão e 
armazenamento de água destinadas à 
preservação das atividades de exploração 
e, em especial, dos modos de exploração;

Or. it

Alteração 1520
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, como, por exemplo, 
a realização de ações de gestão e 
armazenamento de água destinadas à 
preservação das atividades de exploração 
e, em especial, dos modos de exploração;

Or. it
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Alteração 1521
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, e a uma gestão mais 
eficiente dos recursos hídricos;

Or. en

Alteração 1522
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas;

(f) Intervenções conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, incluindo a 
promoção da utilização de fontes de 
energia renováveis;

Or. en

Alteração 1523
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As abordagens coletivas relativas a 
projetos ambientais e práticas ambientais 
em curso;

g) As abordagens coordenadas relativas a 
projetos ambientais, especialmente no 
âmbito da conservação da paisagem 
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cultural, e a práticas ambientais em curso;

Or. de

Alteração 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) As abordagens coletivas relativas a 
projetos ambientais e práticas ambientais 
em curso;

(g) As abordagens coletivas relativas a 
projetos ambientais e práticas ambientais 
em curso, e a práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente, previstas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012;

Or. en

Alteração 1525
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As abordagens coletivas relativas a 
projetos ambientais e práticas ambientais 
em curso;

g) As abordagens coletivas relativas a 
projetos ambientais e práticas ambientais 
em curso e a práticas agrícolas favoráveis 
ao clima e ao ambiente, definidas nos 
termos do capítulo 2 do Título III do 
Regulamento (UE) N.º DP/2012;

Or. fr

Alteração 1526
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) As abordagens coletivas relativas a 
projetos ambientais e práticas ambientais 
em curso;

(g) As abordagens coletivas relativas a 
sistemas agroecológicos, projetos 
ambientais e práticas ambientais em curso;

Or. en

Alteração 1527
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A colaboração das associações ou 
organizações entre si e com os diversos 
agentes que contribuem para a 
conservação da paisagem e do património 
culturais;

Or. de

Alteração 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Abordagens coletivas para a criação 
de postos de trabalho no espaço rural, 
especialmente para as mulheres e os 
jovens.

Or. de
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Alteração 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Abordagens coletivas para a 
melhoria da qualidade de vida e das 
infraestruturas no espaço rural.

Or. de

Alteração 1530
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a produção sustentável 
de biomassa a utilizar na produção 
alimentar e energética e nos processos 
industriais;

(h) A cooperação, horizontal e vertical, 
entre todos os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para a produção sustentável 
de biomassa a utilizar na produção 
alimentar e energética e nos processos 
industriais e para a gestão e 
armazenamento  de água destinadas à 
preservação das atividades de exploração 
e, em especial, dos modos de exploração;

Or. it

Alteração 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea h–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h–A) A promoção do estabelecimento de 
relações entre as zonas rurais e urbanas 
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para a melhoria dos circuitos de 
nutrientes;

Or. en

Justificação

Esta iniciativa inclui o estabelecimento de um sistema para a recolha de resíduos orgânicos, 
extração de biogás e investimentos na fertilização dos campos com os produtos de descanso, 
nos casos em que os produtos de descanso têm qualidade suficiente para se qualificarem 
como adubo.

Alteração 1532
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A execução, em especial através de 
parcerias público-privadas, que não as 
referidas no artigo 28.º, n.º 1, alínea b), do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], de 
estratégias de desenvolvimento local que 
abordem uma ou várias prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural;

(i) A execução, em especial através de 
parcerias públicas e privadas, que não as 
referidas no artigo 28.º, n.º 1, alínea b), do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], de 
estratégias de desenvolvimento local que 
abordem uma ou várias prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural;

Or. bg

Alteração 1533
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A elaboração de planos de gestão 
florestal ou de instrumentos equivalentes;

(j) A elaboração de planos de gestão 
florestal compatíveis com uma gestão 
sustentável das florestas e que incluam 
medidas de biodiversidade, a fim de 
contribuir para uma melhoria mensurável 
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no estado de conservação das espécies e 
dos habitats dependentes ou afetados pela 
silvicultura, em conformidade com a 
Estratégia da UE para a biodiversidade;

Or. en

Alteração 1534
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) A facilitação da transferência de 
conhecimentos e da cooperação entre 
gerações de molde a promover a 
substituição intergeracional na 
agricultura e a transmissão de terrenos 
agrícolas.

Or. ro

Alteração 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) A cooperação para a promoção da 
inclusão social, da redução da pobreza e 
do desenvolvimento económico das zonas 
rurais.

Or. es

Alteração 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Fomentar os contratos de produtos 
agroalimentares entre produtores e 
processadores nos quais sejam tidos em 
conta os custos de produção no 
referenciamento de preços.

Or. es

Justificação

Com o objetivo de reequilibrar a cadeia alimentar, é necessário favorecer a negociação 
coletiva no seio das organizações interprofissionais, com um referenciamento de preços em 
determinados parâmetros, entre eles, os custos de produção, que assegurem a viabilidade 
económica das explorações agrárias.

Alteração 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) O desenvolvimento e/ou a 
comercialização de serviços turísticos 
relacionados com o turismo rural.

Or. de

Justificação

O desenvolvimento e comercialização do turismo rural é de extrema importância para a 
agricultura. Em muitas regiões, o está turismo muito ligado à agricultura.

Alteração 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Desenvolvimento de projetos 
relacionados com a agricultura social 
(por exemplo, a «terapia verde»).

Or. de

Justificação

O desenvolvimento de novos tipos de explorações agrícolas, como a «agricultura social», no 
seguimento do projeto da EU intitulado «Terapia Verde», é importante tanto para a 
economia regional como para as explorações, uma vez que constitui mais uma oportunidade 
de criação de rendimento.

Alteração 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea j–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j–A) É promovida uma produção 
respeitadora dos animais com a 
cooperação entre todos os intervenientes 
na cadeia de abastecimento.

Or. en

Alteração 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea b), é 
concedido apenas a polos e redes 
recentemente criados e aos que comecem 

Suprimido
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uma atividade que seja nova para eles.
O apoio a operações previstas no n.º 2, 
alínea b), pode também ser concedido a 
intervenientes a título individual, quando 
esta possibilidade é prevista no programa 
de desenvolvimento rural.

Or. fr

Alteração 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio a operações previstas no n.º 2, 
alínea b), pode também ser concedido a 
intervenientes a título individual, quando 
esta possibilidade é prevista no programa 
de desenvolvimento rural.

O apoio a operações previstas no n.º 2, 
alínea b), pode também ser concedido a 
intervenientes a título individual, quando 
esta possibilidade é prevista no programa 
de desenvolvimento rural.

O apoio a operações previstas no n.º 2 
pode também ser concedido a líderes 
únicos se a sua iniciativa for em parceria 
e se essa possibilidade estiver prevista no 
programa de desenvolvimento rural.

Or. fr

Alteração 1542
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No caso da execução de um plano de 
atividades ou de um plano de gestão 
florestal ou equivalente ou de uma 
estratégia de desenvolvimento, os 
Estados-Membros podem conceder ajuda 

6. No caso da cooperação no setor 
florestal, com exceção da medida descrita 
no n.º 2, alínea j), o apoio está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento 



AM\909514PT.doc 73/178 PE494.480v01-00

PT

sob a forma de um montante global que 
cubra os custos de cooperação e os custos 
dos projetos realizados, ou abranger apenas 
os custos da cooperação e recorrer a fundos 
provenientes de outras medidas ou de 
outros fundos da União para a execução do 
projeto.

equivalente que inclua medidas de 
biodiversidade, a fim de contribuir para 
uma melhoria mensurável no estado de 
conservação das espécies e dos habitats 
dependentes ou afetados pela silvicultura, 
em conformidade com a Estratégia da UE 
para a Biodiversidade. Além disso, o 
apoio a medidas florestais deve basear-se 
num padrão de boas práticas florestais.
No caso da execução de um plano de 
atividades ou de um plano de gestão 
florestal ou equivalente ou de uma 
estratégia de desenvolvimento, os 
Estados-Membros podem conceder ajuda 
sob a forma de um montante global que 
cubra os custos de cooperação e os custos 
dos projetos realizados, ou abranger apenas 
os custos da cooperação e recorrer a fundos 
provenientes de outras medidas ou de 
outros fundos da União para a execução do 
projeto. Todo o apoio à utilização e 
produção de bioenergia deve basear-se em 
critérios de sustentabilidade.

Or. en

Alteração 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A cooperação no âmbito desta medida 
pode ser combinada com projetos apoiados 
por fundos da União que não o FEADER 
no mesmo território. Os Estados-Membros
asseguram que a combinação desta medida
com outros instrumentos de apoio 
nacionais ou da União não resulta numa 
compensação excessiva.

9. A cooperação no âmbito desta medida 
pode ser combinada com projetos apoiados 
por fundos da União que não o FEADER 
no mesmo território. Os Estados-Membros
asseguram que a combinação desta medida 
com outros instrumentos de apoio 
nacionais ou da União não resulta numa 
compensação excessiva. A especificação 
das características dos projetos-piloto, dos 
polos, das redes, das cadeias de 
abastecimento curtas e dos mercados 
locais elegíveis para apoio são 
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estabelecidas nos programas apresentados 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, a fim de especificar as 
características dos projetos-piloto, dos 
polos, das redes, das cadeias de 
abastecimento curtas e dos mercados 
locais elegíveis para apoio, bem como no 
respeitante às condições de concessão da 
ajuda e aos tipos de operações 
enumerados no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1545
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, a fim de especificar as 
características dos projetos-piloto, dos 
polos, das redes, das cadeias de 
abastecimento curtas e dos mercados locais 
elegíveis para apoio, bem como no 
respeitante às condições de concessão da 
ajuda e aos tipos de operações enumerados 
no n.º 2.

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, a fim de especificar as 
características dos projetos-piloto, dos 
polos, das redes, das cadeias de 
abastecimento curtas e dos mercados locais 
elegíveis para apoio, bem como no 
respeitante às condições de concessão da 
ajuda e aos tipos de operações enumerados 
no n.º 2. Em todos os programas 
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nacionais ou regionais é fixado um 
montante mínimo a favor da cooperação 
levada a cabo por cada GAL.

Or. fr

Alteração 1546
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr
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Alteração 1549
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Justificação

Propõe-se transferir do segundo para o primeiro pilar os instrumentos de estabilização dos 
rendimentos (income stabilization tools), de modo a tornar a sua aplicação prática mais 
simples, dinâmica, rápida e coerente com os objetivos do primeiro pilar de garantia dos 
rendimentos. A utilização desses instrumentos no segundo pilar (desenvolvimento rural) 
poderá dar origem a fenómenos de distorção da concorrência ou a disparidades na respetiva 
aplicação a nível comunitário, dado que a programação de desenvolvimento rural é uma 
política regional ou local relacionada com a capacidade de cofinanciamento.

Alteração 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para prémios 
de seguro de colheitas, de animais e de 
plantas contra perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
doenças dos animais ou das plantas ou 
pragas;

a) As contribuições financeiras para 
prémios de seguro de colheitas, de animais 
e de plantas contra perdas económicas 
causadas por fenómenos climáticos 
adversos, doenças dos animais ou das 
plantas ou pragas;

Or. fr

Alteração 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para prémios 
de seguro de colheitas, de animais e de 
plantas contra perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
doenças dos animais ou das plantas ou 
pragas;

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores ou 
agrupamentos de agricultores, ou através 
de participação financeira do Estado em 
programas de seguros, para prémios de 
seguro de colheitas, de animais e de plantas 
contra perdas económicas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, doenças 
dos animais ou das plantas ou pragas;

Or. en

Alteração 1552
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para prémios 
de seguro de colheitas, de animais e de 
plantas contra perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
doenças dos animais ou das plantas ou 
pragas;

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores ou às 
associações ou organizações de 
agricultores, para prémios de seguro de 
colheitas, de animais e de plantas contra 
perdas económicas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, doenças 
dos animais ou das plantas ou pragas;

Or. it

Alteração 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para prémios 
de seguro de colheitas, de animais e de 
plantas contra perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
doenças dos animais ou das plantas ou 
pragas;

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, às suas 
cooperativas ou organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo ao 
artigo 106 do Regulamento (UE) n.º 
(CMO/2012), para prémios de seguro de 
colheitas, de animais e de plantas contra 
perdas económicas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, doenças 
dos animais ou das plantas ou pragas;

Or. pt

Alteração 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para prémios 
de seguro de colheitas, de animais e de 
plantas contra perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
doenças dos animais ou das plantas ou 
pragas;

a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores e silvicultores, 
para prémios de seguro de colheitas, de 
animais, de plantas e de espécies florestais
contra perdas económicas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, incêndios,
doenças dos animais ou das plantas ou 
pragas ou custos de reflorestação;

Or. fr

Alteração 1555
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para prémios 
de seguro de colheitas, de animais e de 
plantas contra perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
doenças dos animais ou das plantas ou 
pragas;

(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores, para prémios 
de seguro de colheitas, de animais e de 
plantas contra perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, pela 
fauna, incluindo aves, por doenças dos 
animais ou das plantas ou pragas;

Or. lv

Alteração 1556
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O apoio previsto no anterior n.º 1, 
alínea a), é concedido diretamente aos 
agricultores ou às respetivas associações, 
reconhecidas pelo Estado-Membro, desde 
que estas celebrem contratos de seguro 
coletivos por conta dos agricultores 
associados;

Or. it

Alteração 1557
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 

b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas ou pagas diretamente 
aos agricultores para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
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ou por um incidente ambiental; surto de doença dos animais ou das plantas, 
por uma praga ou por um incidente 
ambiental ou ainda por catástrofes 
climáticas;

Or. fr

Alteração 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas ou seguradoras para 
pagamento das compensações financeiras 
aos agricultores por perdas económicas 
causadas por um surto de doença dos 
animais ou das plantas, por um incidente 
ambiental ou por eventos climáticos 
adversos, incluindo secas.

Or. es

Justificação

A maioria dos Estados-Membros possui um sistema de seguros agrícolas, com clara vocação 
de transferência do risco dos agricultores através de seguros. A aplicação do sistema de 
seguros é mais ágil e extensa do que através de fundos mutualistas que não se encontram 
implementados em muitos países, pelo que é necessário dotar de flexibilidade os 
Estados-Membros para que seja possível decidir de que forma será desenvolvida essa 
ferramenta de acordo com os seus próprios sistemas de gestão de riscos.

Alteração 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As contribuições financeiras para os (b) As contribuições financeiras para os 
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fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores, 
cooperativas ou organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo ao 
artigo 106 do Regulamento (UE) n.º 
(CMO/2012), por perdas económicas 
causadas por um surto de doença dos 
animais ou das plantas ou por um incidente 
ambiental;

Or. pt

Alteração 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
fenómeno climático adverso, uma praga 
ou um surto de doença dos animais ou das 
plantas ou por um incidente ambiental;

Or. en

Alteração 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 

b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais, por 
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ou por um incidente ambiental; organismos nocivos que afetem os 
animais ou as plantas ou por um incidente 
ambiental;

Or. fr

Alteração 1562
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

Or. it

Alteração 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental; ou 
fenómenos climáticos adversos, 
nomeadamente secas e cheias;

Or. en
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Alteração 1564
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas,
um incidente ambiental ou fenómenos
climáticos adversos;

Or. en

Alteração 1565
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental;

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 
compensações financeiras aos agricultores 
por perdas económicas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, um surto 
de doença dos animais ou das plantas ou 
por um incidente ambiental;

Or. en

Alteração 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de 
contribuições financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os mecanismos de estabilização do rendimento deste tipo são bastante menos eficazes que os 
mecanismos de proteção equivalentes já existentes, através de contratos preliminares e 
mercados de futuros.

Alteração 1567
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de 
contribuições financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Suprimido

Or. en

Justificação

O instrumento de estabilização dos rendimentos não constitui uma boa utilização dos Fundos 
de Desenvolvimento Rural já que poderia revelar-se extremamente dispendioso e instável e, 
em circunstâncias extremas, poderia haver a necessidade de ser superior às dotações do 
segundo pilar de alguns Estados-Membros, como indica a avaliação de impacto da Comissão.
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Alteração 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de 
contribuições financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de 
contribuições financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Suprimido

Or. es

Alteração 1570
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 37 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de fundo 
mutualista, destinado a compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. it

Alteração 1571
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de fundos 
mutualistas, destinado a compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. it

Alteração 1572
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, destinado ao pagamento de 
prémios de seguro e/ou de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.
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Or. it

Alteração 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
destinadas ao pagamento de prémios de 
seguro e/ou financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os agricultores 
que tenham sofrido uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos, ou de 
contribuições financeiras pagas 
diretamente aos agricultores para prémios 
de seguro destinados a cobrir o risco de 
uma redução súbita dos seus rendimentos.

Or. it

Alteração 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
para instrumentos de seguro de 
rendimentos e de contribuições financeiras 
para fundos mutualistas, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos, ou garantam uma 
compensação para cooperativas ou 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo ao artigo 106 do Regulamento 
(UE) n.º (CMO/2012) que tenham sofrido 
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perdas económicas.

Or. pt

Alteração 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas ou 
prémios de seguros, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. es

Justificação

Atualmente, não há experiência em nenhum país europeu sobre instrumentos de estabilização 
dos rendimentos, pelo que se deve dar oportunidade aos Estados-Membros de desenvolver 
este instrumento no quadro dos modelos atuais de gestão dos riscos. Neste sentido, a grande 
maioria dos países possui um sistema de seguros agrícolas, com uma clara vocação de 
transferência do risco dos agricultores através de seguros.

Alteração 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas ou 
prémios de seguros, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
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rendimentos. diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. es

Justificação

Fomentar a flexibilidade para incorporar o mecanismo dos seguros nos instrumentos de 
estabilização de rendimentos de uma forma realista e possível.

Alteração 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas ou 
prémios de seguros, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. es

Alteração 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas ou 
prémios de seguro, para compensar os 
agricultores que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.
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Or. en

Alteração 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos, ou de contribuições 
financeiras pagas diretamente aos 
agricultores para prémios de seguro 
destinados a cobrir o risco de uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. it

Alteração 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para instrumentos de seguro do 
rendimento e para fundos mutualistas, 
para compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. fr
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Alteração 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de contribuições 
financeiras para fundos mutualistas, para 
compensar os agricultores por uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. en

Alteração 1582
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1–A. O apoio a ser concedido aos 
agricultores nos termos dos instrumentos 
referidos nos artigos 38.º, 39.º e 40.º deve 
basear-se numa avaliação das perdas do 
agricultor a título individual ou em 
sistemas de indexação, numa base 
voluntária;

Or. en

Alteração 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista», entende-se um 
regime, reconhecido pelo Estado-Membro 
em conformidade com a legislação 
nacional, de auto-seguro dos agricultores 
filiados, através do qual são efetuados 
pagamentos compensatórios aos 
agricultores filiados afetados por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doença dos animais ou das plantas ou por 
um incidente ambiental ou que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos 
seus rendimentos.

Suprimido

Or. es

Alteração 1584
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista» entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de autosseguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
afetados por perdas económicas causadas 
por um surto de doença dos animais ou das 
plantas ou por um incidente ambiental ou 
que tenham sofrido uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos.

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista» entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de autosseguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
afetados por perdas económicas causadas 
por um surto de doença dos animais ou das 
plantas, por fenómenos climáticos 
adversos ou que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. en
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Alteração 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista» entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de autosseguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
afetados por perdas económicas causadas 
por um surto de doença dos animais ou das 
plantas ou por um incidente ambiental ou 
que tenham sofrido uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos.

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista» entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de autosseguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doença dos animais ou das plantas, 
por fenómenos climáticos adversos ou 
praga, ou que tenham sofrido uma 
diminuição acentuada dos seus 
rendimentos.

Or. en

Alteração 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista», entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de auto-seguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
afetados por perdas económicas causadas 
por um surto de doença dos animais ou das 
plantas ou por um incidente ambiental ou 
que tenham sofrido uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos.

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista» ou «empresa de 
seguros», entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de auto-seguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
afetados por perdas económicas causadas 
por um surto de doença dos animais ou das 
plantas ou por um incidente ambiental ou 
por fenómenos climáticos adversos, ou 
que tenham sofrido uma diminuição 
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acentuada dos seus rendimentos.

Or. es

Alteração 1587
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista», entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de autosseguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
afetados por perdas económicas causadas 
por um surto de doença dos animais ou das 
plantas ou por um incidente ambiental ou 
que tenham sofrido uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos.

2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista», entende-se um regime, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de autosseguro dos agricultores filiados, 
através do qual são efetuados pagamentos 
compensatórios aos agricultores filiados 
afetados por perdas económicas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, por 
um surto de doença dos animais ou das 
plantas ou por um incidente ambiental ou 
que tenham sofrido uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos.

Or. it

Alteração 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulta numa compensação excessiva. O 
apoio direto ao rendimento recebido a 
título do Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização36 (a seguir designado 

Suprimido
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«FEG») é igualmente contabilizado 
aquando da estimativa dos níveis de 
rendimento dos agricultores.

Or. es

Justificação

Esta condição não é necessária, visto que os limites impostos para a avaliação das perdas já 
têm em conta todos os rendimentos, do mesmo modo é compensada somente uma 
percentagem da diferença entre rendimentos e despesas, nunca superior a 70 %. O que 
significa que cada agricultor deve assumir obrigatoriamente 30 % do risco.

Alteração 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulta numa compensação excessiva. O 
apoio direto ao rendimento recebido a 
título do Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (a seguir designado 
«FEAG») é igualmente contabilizado 
aquando da estimativa dos níveis de 
rendimento dos agricultores.

3. Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulta numa compensação excessiva.

Or. en

Alteração 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3 – nota de rodapé 33

Texto da Comissão Alteração

33. Regulamento (UE) n.º […] de […] do Suprimido
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Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (2014-2020), 
JO L […], […], p. […].

Or. en

Alteração 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à duração 
mínima e máxima dos empréstimos 
comerciais concedidos aos fundos 
mutualistas referidos nos artigos 39.º, n.º 
3, alínea b), e 40.º, n.º 4.

Suprimido

Or. es

Justificação

Não é lógico que um instrumento de estabilização seja incluído dentro do segundo pilar e, 
portanto, que seja cofinanciado pelos Estados-Membros, uma vez que alguns dos 
Estados-Membros decidirão implementá-lo e outros não, o que deixa alguns produtores com 
condições inferiores relativamente a outros que terão à sua disposição instrumentos para 
enfrentar a mesma crise de mercado, uma vez que é destruída a unidade de mercado.

Alteração 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
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Seguro de colheitas, de animais e de 
plantas
1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os 
contratos de seguro que cubram as perdas 
resultantes de um fenómeno climático 
adverso, de uma doença dos animais ou 
das plantas, de uma praga ou de uma 
medida adotada em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga que destrua mais de 30 % da 
produção anual média do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e 
o valor mais baixo.
2.
A ocorrência de um fenómeno climático 
adverso, de um surto de doença dos 
animais ou das plantas ou de uma praga 
deve ser oficialmente reconhecida como 
tal pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa.
Os Estados-Membros podem, se 
adequado, estabelecer antecipadamente 
critérios que permitam considerar 
concedido o referido reconhecimento 
oficial.
3. 
Os pagamentos do seguro não podem 
compensar mais do que o custo total da 
substituição das perdas referidas no artigo 
37.º, n.º 1, alínea a), nem implicam 
qualquer exigência ou especificação 
relativamente ao tipo ou à quantidade da 
produção futura.
Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para apoio 
mediante a aplicação de limites máximos 
adequados.
4. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.
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Or. en

Alteração 1593
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Seguro de colheitas, de animais e de 
plantas
1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os 
contratos de seguro que cubram as perdas 
resultantes de um fenómeno climático 
adverso, de uma doença dos animais ou 
das plantas, de uma praga ou de uma 
medida adotada em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga que destrua mais de 30 % da 
produção anual média do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e 
o valor mais baixo.
2.
A ocorrência de um fenómeno climático 
adverso, de um surto de doença dos 
animais ou das plantas ou de uma praga 
deve ser oficialmente reconhecida como 
tal pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa.
Os Estados-Membros podem, se 
adequado, estabelecer antecipadamente 
critérios que permitam considerar 
concedido o referido reconhecimento 
oficial.
3.
Os pagamentos do seguro não podem 
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compensar mais do que o custo total da 
substituição das perdas referidas no artigo 
37.º, n.º 1, alínea a), nem implicam 
qualquer exigência ou especificação 
relativamente ao tipo ou à quantidade da 
produção futura.
Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para apoio 
mediante a aplicação de limites máximos 
adequados.
4. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.

Or. en

Alteração 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Seguro de colheitas, animais e plantas
1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os 
contratos de seguro que cubram as perdas 
resultantes de um fenómeno climático 
adverso, de uma doença dos animais ou 
das plantas, de uma praga ou de uma 
medida adotada em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga que destrua mais de 30 % da 
produção anual média do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e 
o valor mais baixo.
2.
A ocorrência de um fenómeno climático 
adverso, de um surto de doença dos 
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animais ou das plantas ou de uma praga 
deve ser oficialmente reconhecida como 
tal pela autoridade competente do Estado-
Membro em causa.
Os Estados-Membros podem, se 
adequado, estabelecer antecipadamente 
critérios que permitam considerar 
concedido o referido reconhecimento 
oficial.
3.
Os pagamentos do seguro não podem 
compensar mais do que o custo total da 
substituição das perdas referidas no artigo 
37.º, n.º 1, alínea a), nem implicam 
qualquer exigência ou especificação 
relativamente ao tipo ou à quantidade da 
produção futura.
Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para apoio 
mediante a aplicação de limites máximos 
adequados.
4. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.

Or. fr

Alteração 1595
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Seguro de colheitas, animais e plantas
1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os 
contratos de seguro que cubram as perdas 
resultantes de um fenómeno climático 
adverso, de uma doença dos animais ou 
das plantas, de uma praga ou de uma 
medida adotada em conformidade com a 
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Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga que destrua mais de 30 % da 
produção anual média do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e 
o valor mais baixo.
2.
A ocorrência de um fenómeno climático 
adverso, de um surto de doença dos 
animais ou das plantas ou de uma praga 
deve ser oficialmente reconhecida como 
tal pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa.
Os Estados-Membros podem, se 
adequado, estabelecer antecipadamente 
critérios que permitam considerar 
concedido o referido reconhecimento 
oficial.
3.
Os pagamentos do seguro não podem 
compensar mais do que o custo total da 
substituição das perdas referidas no artigo 
37.º, n.º 1, alínea a), nem implicam 
qualquer exigência ou especificação 
relativamente ao tipo ou à quantidade da 
produção futura.
Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para apoio 
mediante a aplicação de limites máximos 
adequados.
4. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.

Or. it

Alteração 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco 
anos anteriores, uma vez excluídos o valor 
mais elevado e o valor mais baixo.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que tenha causado 
perdas significativas de rendimentos que 
tenha em conta as características de cada 
tipo de produto ou exploração. A perda 
será calculada em termos de perda 
equivalente de desempenho num 
determinado ano.

Or. es

Justificação

O limiar de 30 % é demasiado elevado e desincentiva a utilização de instrumentos de Gestão 
de Risco por parte dos agricultores. A utilização do conceito de desempenho da exploração é 
básica, devido à volatilidade dos preços e de custos, pelo que deve atribuir-se 
individualmente todos os anos.

Alteração 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga. O referido seguro 
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30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco 
anos anteriores, uma vez excluídos o valor 
mais elevado e o valor mais baixo.

deve cobrir as perdas calculadas com base 
na produção anual média de um setor 
coberto pelo seguro.

Or. en

Alteração 1598
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco 
anos anteriores, uma vez excluídos o valor
mais elevado e o valor mais baixo.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou para uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que resulte numa 
perda de mais de 15 % da produção 
relativamente à produção anual média do 
agricultor. A produção anual média é 
calculada com base nos números relativos 
aos três anos anteriores ou aos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos os valores
mais elevados e os valores mais baixos, 
ou, em circunstâncias excecionais 
devidamente justificadas, com base nos 
números relativos a um ano específico de 
entre os cinco anos anteriores.

A avaliação da extensão das perdas 
causadas pode ser efetuada em função 
das características específicas de cada tipo 
de produto recorrendo a:
(a) índices biológicos (quantidade de 
biomassa perdida) ou índices de perda de 
rendimento equivalentes estabelecidos a 
nível da exploração ou a nível local, 
regional ou nacional, ou
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(b) índices climáticos (pluviosidade, 
temperatura, etc.), estabelecidos a nível 
local, regional ou nacional.

Or. pt

Alteração 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
15 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo.

As perdas causadas podem ser avaliadas 
em função de cada tipo de produto, com 
utilização de índices biológicos (como a 
quantidade de biomassa perdida) ou 
índices de perda de rendimento 
equivalentes estabelecidos a nível da 
exploração ou a nível agregado.

Or. pt

Alteração 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo.

A avaliação da extensão das perdas
causadas pode também ser calculada ou 
modulada em função das características 
específicas de cada tipo de produto 
recorrendo a:
a) índices biológicos (quantidade de 
biomassa perdida) ou índices de perda de 
rendimento equivalentes estabelecidos a 
nível da exploração ou a nível local, 
regional ou nacional, ou
b) índices climáticos (pluviosidade, 
temperatura, etc.), estabelecidos a nível 
local, regional ou nacional.

Or. fr

Alteração 1601
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
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doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo.

doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo. Para o 
cálculo das perdas individuais de um 
agricultor causadas pelo fenómeno, 
podem ser utilizados sistemas indexados 
validados.

Or. en

Justificação

Deve ser permitida a utilização de sistemas indexados para o cálculo das perdas caso os 
Estados-Membros pretendam fazer uso dos mesmos, com vista à simplificação administrativa.

Alteração 1602
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a), só é concedido para os contratos 
de seguro que cubram as perdas resultantes 
de um fenómeno climático adverso, de uma 
doença dos animais ou das plantas, de uma 
praga ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média da colheita
ou da produção de espécies animais de 
explorações individuais do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.
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Or. en

Alteração 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se a garantia referida no n.º 1 estiver 
incluída num seguro que cubra também 
outros riscos, a parte do prémio que 
corresponde à garantia referida no n.º 1 é 
elegível para o apoio do artigo 37.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. fr

Alteração 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr
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Alteração 1606
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Alteração 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Fundos mutualistas para doenças dos
animais e das plantas e para incidentes 
ambientais

Fundos mutualistas para doenças ou 
organismos nocivos que afetem os animais 
ou as plantas ou para incidentes ambientais

Or. fr

Alteração 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Fundos mutualistas para doenças dos 
animais e das plantas e para incidentes 
ambientais

Fundos mutualistas e seguros para doenças 
dos animais e das plantas, para incidentes 
ambientais e fenómenos climáticos 
adversos

Or. es
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Alteração 1609
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para apoio, os 
fundos mutualistas em causa:

1. O apoio no âmbito desta medida 
abrange a assistência técnica e 
administrativa para os fundos mutualistas 
para pagamento das compensações 
financeiras aos agricultores filiados por 
perdas económicas causadas por um surto 
de doença dos animais ou das plantas ou 
por um incidente ambiental. Para serem 
elegíveis para apoio, os fundos mutualistas 
em causa:

Or. en

Alteração 1610
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras. Porém, regra 
geral, os agricultores só são elegíveis para 
compensação se tiverem tomado todas as 
medidas preventivas necessárias para 
melhorar a resiliência das suas 
explorações face à degradação ambiental, 
às doenças dos animais e das plantas e 
aos fenómenos relacionados com 
alterações climáticas.
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Or. en

Alteração 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores, as suas cooperativas ou 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo ao artigo 106 do Regulamento 
(UE) n.º (CMO/2012), em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras. Os 
Estados-Membros podem juntar sistemas 
de seguros e fundos mutualistas.

Or. pt

Alteração 1612
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras. Os 
Estados-Membros podem decidir 
complementar os fundos mutualistas com 
regimes de seguros e cooperação em 
matéria de seguros, designadamente por 
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meio de cooperativas de crédito.

Or. bg

Alteração 1613
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea b), só podem 
incidir:

As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas, provenientes de todos 
os fundos públicos, como o FEADER, e 
de financiamento nacional e regional, só 
podem incidir:

Or. en

Alteração 1614
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea b), só podem 
incidir:

As contribuições financeiras para os 
fundos mútuos referidas no artigo 37.º, 
n.º 1, alínea b), só podem incidir:

Or. fr

Alteração 1615
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer 
respeito aos juros de empréstimos 
comerciais contraídos pelo fundo 
mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos 
agricultores em caso de crise.

(b) Nos custos administrativos de 
execução do fundo mutualista.

Or. en

Alteração 1616
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise ou aos 
encargos com contratos de seguro 
celebrados pelo fundo mutualista a preços 
de mercado. Em alternativa a esses 
montantes, as contribuições financeiras 
podem incidir no capital social até ao 
limite máximo de 65 % das contribuições 
pagas pelos agricultores.

Or. it

Alteração 1617
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores, as suas 
cooperativas ou organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo ao 
artigo 106 do Regulamento (UE) n.º 
(CMO/2012),. Além disso, a contribuição 
financeira pode dizer respeito aos juros de 
empréstimos comerciais contraídos pelo 
fundo mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos agricultores, 
as suas cooperativas ou organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo ao 
artigo 106 do Regulamento (UE) n.º 
(CMO/2012), em caso de crise.

Or. pt

Alteração 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

(b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
ao capital ou aos juros de empréstimos 
comerciais contraídos pelo fundo 
mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos agricultores 
em caso de crise.

Or. en
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Alteração 1619
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

Suprimido

Or. it

Alteração 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

Suprimido

Or. pt

Alteração 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

É possível a contribuição parcial para o 
capital social inicial com fundos públicos.

Or. en

Alteração 1622
Alyn Smith
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital social 
inicial com fundos públicos.

Não se pode contribuir para o capital social 
inicial com fundos públicos. Não se pode 
contribuir com fundos públicos para os 
montantes pagos pelo fundo mutualista, a 
título de compensação financeira, aos 
agricultores. 

Or. en

Alteração 1623
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que respeita às doenças dos animais, 
a compensação financeira prevista no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea b), só pode ser 
concedida em caso de doenças 
mencionadas na lista de doenças dos
animais estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde Animal e/ou no anexo 
da Decisão 90/424/CEE.

4. No que respeita às doenças dos animais, 
a compensação financeira só pode ser 
concedida em caso de doenças que não 
ocorram em resultado de sistemas não 
sustentáveis como as práticas agrícolas 
industriais e as monoculturas.

Or. en

Alteração 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. No que respeita às doenças dos animais, 
a compensação financeira prevista no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea b), só pode ser 
concedida em caso de doenças 
mencionadas na lista de doenças dos 
animais estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde Animal e/ou no anexo 
da Decisão 90/424/CEE.

4. No que respeita às doenças dos animais, 
a compensação financeira prevista no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea b), pode ser 
concedida em caso de doenças 
mencionadas na lista de doenças dos 
animais estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde Animal e/ou no anexo 
da Decisão 90/424/CEE, bem como a 
qualquer outra doença que não esteja 
incluída nas listas.

Or. es

Justificação

Verificam-se diariamente mais exemplos do surgimento de doenças que não existiam na 
União Europeia, como a febre catarral ovina, a gripe aviária ou o vírus de Schmallenberg, 
que atualmente representam um risco real.

Alteração 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1626
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. en

Alteração 1627
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O instrumento de estabilização dos rendimentos não constitui uma boa utilização dos Fundos 
de Desenvolvimento Rural já que poderia revelar-se extremamente dispendioso e instável e, 
em circunstâncias extremas, poderia haver a necessidade de ser superior às dotações do 
segundo pilar de alguns Estados-Membros, como indica a avaliação de impacto da Comissão.

Alteração 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 1629
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido



PE494.480v01-00 118/178 AM\909514PT.doc

PT

Or. it

Alteração 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua 
produção média em três dos cinco anos 
anteriores, uma vez excluídos o valor mais 
elevado e o valor mais baixo. Para efeitos 
do artigo 37.º, n.º 1, alínea c), entende-se 
por «rendimento» a soma das receitas que 
o agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os mecanismos de estabilização do rendimento deste tipo são bastante menos eficazes que os 
mecanismos de proteção equivalentes já existentes, através de contratos preliminares e 
mercados de futuros.

Alteração 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
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alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma dos rendimentos que 
o agricultor obtém dos produtos agrícolas 
no mercado. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Or. en

Justificação

Para ajustar a presente medida ao objetivo indicado no considerando (37),o objetivo da 
presente medida deve ser a segurança dos rendimentos, não o lucro.

Alteração 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
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produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores através do fundo mutualista 
ou dos contratos de seguro não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos. Se esta medida for 
introduzida nos programas de 
desenvolvimento rural, serão atribuídos 
fundos de forma proporcional ao risco 
dos rendimentos das explorações agrárias 
do Estado-Membro ou da região em 
questão.

Or. es

Justificação

Propõe-se a alteração deste artigo para que os prémios de seguros sejam elegíveis através 
deste instrumento de estabilização de rendimentos e a forma em que se deve incluir nos PDR 
que programem o mesmo.

Alteração 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. O apoio pode também 
ser concedido quando o valor médio da 
produção comercializada pela cooperativa 
ou organização de produtores exceder 
20% de um valor médio de três anos da 
produção comercializada com base no 
período de cinco anos anterior, uma vez 
excluídos o valor mais elevado e o valor 
mais baixo. Para efeitos do artigo 37.º, n.º 
1, alínea c), entende-se por «rendimento» a 
soma das receitas que o agricultor obtém 
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do mercado, incluindo qualquer forma de 
apoio público, deduzidos os custos dos 
fatores de produção. Os pagamentos 
efetuados aos agricultores pelos fundos 
mutualistas ou seguros não compensam 
mais de 70 % da perda de rendimentos, ou 
o valor médio da produção comercializada 
no caso e cooperativas ou organizações de 
produtores.

Or. pt

Alteração 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de produção resultante das 
atividades relacionadas com a exploração 
agrícola e qualquer forma de apoio 
público, deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas e 
pelos seguros, ou com base nos contratos 
de seguro celebrados pelos fundos, não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Or. it
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Alteração 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de produção resultante das 
atividades relacionadas com a exploração 
agrícola e qualquer forma de apoio 
público, deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas e 
pelos seguros não compensam mais de 70 
% da perda de rendimentos.

Or. it

Alteração 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
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50.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

47.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas ou 
pelas indemnizações dos seguros não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Or. es

Alteração 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
50.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas ou 
pelas indemnizações dos seguros não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Or. es

Justificação

Incluem-se os seguros e as condições da indemnização do seguro no artigo relativo ao 
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instrumento de estabilização de rendimentos, de acordo com a alteração ao artigo 37.º.

Alteração 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público. . Os 
pagamentos efetuados aos agricultores 
pelos fundos mutualistas ou pelas 
indemnizações dos seguros não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Or. es

Justificação

Em conformidade com a alteração apresentada ao artigo 37.º. São eliminados os custos dos 
fatores de produção porque em grande parte dos setores o crescimento dos mesmos e o 
congelamento dos preços de venda das produções são a causa principal do desequilíbrio dos 
rendimentos dos agricultores.

Alteração 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas ou 
pelas indemnizações dos seguros não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Or. es

Alteração 1640
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
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agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

agricultores pelos fundos mutualistas ou 
com base nos contratos de seguro 
celebrados a preços de mercado não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

Or. it

Alteração 1641
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos.

1. O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), só pode ser concedido se a 
diminuição do rendimento exceder 30 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
nos três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo. Para efeitos do artigo 
37.º, n.º 1, alínea c), entende-se por 
«rendimento» a soma das receitas que o 
agricultor obtém do mercado, incluindo 
qualquer forma de apoio público, 
deduzidos os custos dos fatores de 
produção. Os pagamentos efetuados aos 
agricultores pelos fundos mutualistas não 
compensam mais de 70 % da perda de 
rendimentos. Para o cálculo das perdas 
individuais de um agricultor, podem ser 
utilizados sistemas indexados validados.

Or. en

Justificação

Deve ser permitida a utilização de sistemas indexados para o cálculo das perdas caso os 
Estados-Membros pretendam fazer uso dos mesmos, com vista à simplificação administrativa.
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Alteração 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

De igual modo, o apoio previsto no artigo 
37.º também poderá ser concedido caso a 
diminuição de rendimentos anuais seja 
superior a 30 % dos custos de produção 
do agricultor por cultura ou efetivos 
pecuários. Os rendimentos totais por 
cultura ou efetivo pecuário referir-se-ão à 
soma dos rendimentos que o agricultor 
obtenha do mercado, incluindo qualquer 
forma de apoio público, deduzidos os 
custos dos fatores de produção, os 
pagamentos efetuados pelo fundo 
mutualista ou seguradora aos agricultores 
que não compensam mais de 70 % da 
perda de rendimentos.

Or. es

Alteração 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para serem elegíveis para apoio, os 
fundos mutualistas em causa:

2. Para serem elegíveis para apoio, os 
fundos mutualistas e os prémios de seguro
em causa:

Or. es

Alteração 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

3. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas e prémios de seguro, 
em especial quanto à concessão de 
pagamentos compensatórios aos 
agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

Or. es

Alteração 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

3. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas e dos contratos de 
seguro, em especial quanto à concessão de 
pagamentos compensatórios aos 
agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

Or. it

Alteração 1646
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros definem as regras 3. Os Estados-Membros definem as regras 
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que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras e dos contratos 
de seguro.

Or. it

Alteração 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

3. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores, cooperativas e 
organizações de produtores, em caso de 
crise e à administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.

Or. pt

Alteração 1648
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 40 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 

Suprimido
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contribuição financeira pode dizer 
respeito aos juros de empréstimos 
comerciais contraídos pelo fundo 
mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos 
agricultores em caso de crise.

Or. it

Alteração 1649
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), pode ser concedido sob a forma 
de contribuição financeira para os 
pagamentos efetuados pelos agricultores 
para o fundo mutualista.

Or. it

Alteração 1650
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores ou numa parte 
do custo dos contratos de seguro, que 



AM\909514PT.doc 131/178 PE494.480v01-00

PT

aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

podem ser celebrados individualmente 
pelos agricultores ou coletivamente por 
grupos de agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise ou aos 
encargos com contratos de seguro 
celebrados pelo fundo mutualista a preços 
de mercado.

Em alternativa a esses montantes, as 
contribuições financeiras podem incidir 
no capital social dos fundos mutualistas 
até ao limite máximo de 65 % das 
contribuições pagas pelos agricultores.

Or. it

Alteração 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores ou numa parte 
do custo dos contratos de seguro, que 
podem ser celebrados pelos agricultores. 
Além disso, a contribuição financeira pode 
dizer respeito aos juros de empréstimos 
comerciais contraídos pelo fundo 
mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos agricultores 
em caso de crise ou aos encargos com 
contratos de seguro celebrados pelo fundo 
mutualista. Em alternativa a esses 
montantes, as contribuições financeiras 
podem incidir no capital social dos fundos 
mutualistas até ao limite máximo de 65 % 
das contribuições pagas pelos 
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agricultores.

Or. it

Alteração 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só são 
concedidas para os contratos de seguro 
que cubram as perdas de rendimentos 
referidas no n.º 1 ou, em alternativa, só 
podem incidir nos montantes pagos pelo 
fundo mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

Or. it

Alteração 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista e por prémios de seguro, a 
título de compensação financeira, aos 
agricultores. Além disso, a contribuição 
financeira pode dizer respeito aos juros de 
empréstimos comerciais contraídos pelo 
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pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

fundo mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos agricultores 
em caso de crise.

Or. es

Alteração 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

As contribuições financeiras referidas no 
artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores, cooperativas e 
organizações de produtores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer respeito 
aos juros de empréstimos comerciais 
contraídos pelo fundo mutualista para 
pagamento de compensações financeiras 
aos agricultores em caso de crise.

Or. pt

Alteração 1655
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 40 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no artigo 37.º, n.º 1, 
alínea c), pode ser concedido sob a forma 
de contribuição financeira para os 
pagamentos efetuados pelos agricultores 
para o fundo mutualista. Os 
Estados-Membros definem as regras 
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relativas à contribuição dos agricultores 
para o fundo.

Or. it

Alteração 1656
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

Suprimido

Or. it

Alteração 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

Suprimido

Or. pt

Alteração 1658
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

Os Estados-Membros definem as regras 
relativas à contribuição dos agricultores 
para o fundo.
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Or. it

Alteração 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

É possível a contribuição parcial para o 
capital social inicial com fundos públicos.

Or. en

Alteração 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não se pode contribuir para o capital social 
inicial com fundos públicos.

Não se pode contribuir para o capital social 
inicial do fundo mutualista com fundos 
públicos.

Or. it

Alteração 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade competente do 
Estado-Membro afetado deverá 
reconhecer oficialmente que se verificou 



PE494.480v01-00 136/178 AM\909514PT.doc

PT

uma diminuição considerável dos 
rendimentos do agricultor. Os 
Estados-Membros podem, se adequado, 
estabelecer antecipadamente critérios que 
permitam considerar concedido o referido 
reconhecimento oficial. As indemnizações 
do seguro não requererão, nem 
especificarão o tipo ou a quantidade de 
produção futura.

Or. es

Justificação

Incluem-se os seguros e as condições da indemnização do seguro no artigo relativo ao 
instrumento de estabilização de rendimentos, de acordo com a alteração ao artigo 37.º.

Alteração 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.

5. A autoridade competente do 
Estado-Membro afetado deverá 
reconhecer oficialmente que se verificou 
uma diminuição considerável dos 
rendimentos do agricultor.

Or. es

Alteração 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, se 
adequado, estabelecer antecipadamente 
critérios que permitam considerar 
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concedido o referido reconhecimento 
oficial.

Or. es

Alteração 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As indemnizações do seguro não 
requererão, nem especificarão o tipo ou a 
quantidade de produção futura.

Or. es

Justificação

Devem incluir-se os seguros e as condições de indemnização do seguro.

Alteração 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º Suprimido
Regras relativas à execução das medidas
A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras relativas à execução das 
medidas previstas na presente secção 
relacionadas com:
(a) Os procedimentos de seleção das 
autoridades ou dos organismos que 
prestam serviços de aconselhamento 
agrícola e florestal, serviços de gestão 
agrícola ou de substituição na exploração 
agrícola, bem como a degressividade da 
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ajuda no âmbito da medida relativa aos 
serviços de aconselhamento a que se 
refere o artigo 16.º;
(b) A avaliação pelos Estados-Membros
da evolução do plano de atividades, as 
opções de pagamento, bem como as 
modalidades de acesso dos jovens 
agricultores a outras medidas no âmbito 
da medida de desenvolvimento das 
explorações agrícolas e das empresas a 
que se refere o artigo 20.º;
(c) A demarcação em relação a outras 
medidas, a conversão para unidades 
diferentes das utilizadas no anexo I, o 
cálculo dos custos de transação e a 
conversão ou ajustamentos dos 
compromissos assumidos no âmbito da 
medida relativa ao agroambiente e ao 
clima a que se refere o artigo 29.º, da 
medida relativa à agricultura biológica a 
que se refere o artigo 30.º e da medida de 
serviços silvoambientais e de conservação 
da floresta a que se refere o artigo 35.º;
(d) A possibilidade de utilizar 
hipóteses-padrão de perda de rendimentos 
no quadro das medidas previstas nos 
artigos 29.º a 32.º, 34.º e 35.º e os critérios 
para o respetivo cálculo;
(e) O cálculo do montante do apoio, no 
caso de uma operação ser elegível para 
apoio no âmbito de várias medidas.
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

Or. en

Alteração 1666
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 41
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º Suprimido
Regras relativas à execução das medidas
A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras relativas à execução das 
medidas previstas na presente secção 
relacionadas com:
(a) Os procedimentos de seleção das 
autoridades ou dos organismos que 
prestam serviços de aconselhamento 
agrícola e florestal, serviços de gestão 
agrícola ou de substituição na exploração 
agrícola, bem como a degressividade da 
ajuda no âmbito da medida relativa aos 
serviços de aconselhamento a que se 
refere o artigo 16.º;
(b) A avaliação pelos Estados-Membros
da evolução do plano de atividades, as 
opções de pagamento, bem como as 
modalidades de acesso dos jovens 
agricultores a outras medidas no âmbito 
da medida de desenvolvimento das 
explorações agrícolas e das empresas a 
que se refere o artigo 20.º;
(c) A demarcação em relação a outras 
medidas, a conversão para unidades 
diferentes das utilizadas no anexo I, o 
cálculo dos custos de transação e a 
conversão ou ajustamentos dos 
compromissos assumidos no âmbito da 
medida relativa ao agroambiente e ao 
clima a que se refere o artigo 29.º, da 
medida relativa à agricultura biológica a 
que se refere o artigo 30.º e da medida de 
serviços silvoambientais e climáticos e 
conservação das florestas a que se refere 
o artigo 35.º.;
(d) A possibilidade de utilizar hipóteses-
padrão de perda de rendimentos no 
quadro das medidas previstas nos artigos 
29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 34.º e 35.º e os 
critérios para o respetivo cálculo;
(e) O cálculo do montante do apoio, no 



PE494.480v01-00 140/178 AM\909514PT.doc

PT

caso de uma operação ser elegível para 
apoio no âmbito de várias medidas.
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

Or. it

Alteração 1667
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A avaliação pelos Estados-Membros da 
evolução do plano de atividades, as opções 
de pagamento, bem como as modalidades 
de acesso dos jovens agricultores a outras 
medidas no âmbito da medida de 
desenvolvimento das explorações 
agrícolas e das empresas a que se refere o 
artigo 20.º;

b) A avaliação pelos Estados-Membros da 
evolução do plano de atividades;

Or. de

Justificação

A decisão acerca do recurso a outras medidas não é meramente técnica.

Alteração 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A demarcação em relação a outras 
medidas, a conversão para unidades 
diferentes das utilizadas no anexo I, o 
cálculo dos custos de transação e a 
conversão ou ajustamentos dos 

(c) A demarcação em relação a outras 
medidas, a conversão para unidades 
diferentes das utilizadas no anexo I, o 
cálculo dos custos de transação e a 
conversão ou ajustamentos dos 
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compromissos assumidos no âmbito da 
medida relativa ao agroambiente e ao clima 
a que se refere o artigo 29.º, da medida 
relativa à agricultura biológica a que se 
refere o artigo 30.º e da medida de serviços 
silvoambientais e de conservação da 
floresta a que se refere o artigo 35.º;

compromissos assumidos no âmbito da 
medida relativa ao agroambiente e ao clima 
a que se refere o artigo 29.º, da medida 
relativa à agricultura biológica a que se 
refere o artigo 30.º, da medida relativa ao 
bem-estar dos animais a que se refere o 
artigo 34.º e da medida de serviços 
silvoambientais e de conservação da 
floresta a que se refere o artigo 35.º;

Or. en

Justificação

O artigo 34.º menciona igualmente os custos de transação, pelo que os mesmos devem ser 
enunciados neste contexto, bem como os custos de transação das outras medidas.

Alteração 1669
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º sobre as opções de pagamento, bem
como as modalidades de acesso dos jovens 
agricultores a outras medidas no âmbito 
da medida de desenvolvimento das 
explorações agrícolas e das empresas a 
que se refere o artigo 20.º.

Or. de

Alteração 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Para além das tarefas a que se refere o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], os grupos de ação local 
podem desempenhar tarefas suplementares 
neles delegadas pela autoridade de gestão 
e/ou pelo organismo pagador.

1. Para além das tarefas a que se refere o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], os grupos de ação local 
podem igualmente:

(a) Desempenhar tarefas suplementares 
neles delegadas pela autoridade de gestão 
e/ou pelo organismo pagador, ou;

(b) Implementar, por si só ou em parceria, 
operações com ampla dimensão 
territorial, designadas por 
«projeto-quadro» no âmbito de uma 
estratégia de desenvolvimento local.

Or. en

Justificação

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Alteração 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das tarefas a que se refere o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], os grupos de ação local 
podem desempenhar tarefas suplementares 

1. Para além das tarefas a que se refere o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], os grupos de ação local 
podem desempenhar tarefas suplementares 
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neles delegadas pela autoridade de gestão 
e/ou pelo organismo pagador.

neles delegadas pela autoridade de gestão 
e/ou pelo organismo pagador, salvo as que 
tenham relação direta com explorações 
agrícolas.

Or. es

Justificação

As diferentes medidas de desenvolvimento rural, cujos destinatários sejam os titulares de 
explorações agrícolas, devem ser geridas pelas autoridades públicas competentes e não ser 
delegadas aos Grupos de Ação Local.

Alteração 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os grupos de ação local podem solicitar 
ao organismo pagador competente o 
pagamento de um adiantamento, caso essa 
possibilidade esteja prevista no programa 
de desenvolvimento rural. O montante dos 
adiantamentos não pode ultrapassar 50 %
do apoio público relativo aos custos 
operacionais e de animação.

2. Os grupos de ação local podem solicitar 
ao organismo pagador competente o 
pagamento de um adiantamento, caso essa 
possibilidade esteja prevista no programa 
de desenvolvimento rural. O montante dos 
adiantamentos não pode ultrapassar 80 %
do apoio público relativo aos custos 
operacionais e de animação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os problemas significativos dos grupos de ação local no acesso a créditos, 
propomos que o montante dos adiantamentos seja aumentado até 80 %.

Alteração 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O reforço de capacidades, a formação e 
a ligação em rede, com vista à preparação e 
execução da estratégia de desenvolvimento 
local.

(b) O reforço de capacidades, a formação e 
a ligação em rede, com vista à preparação e 
execução da estratégia de desenvolvimento 
local dirigida pela comunidade.

Or. en

Alteração 1674
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b–A) A promoção de iniciativas 
relacionadas com alternativas de 
alimentação humana, ações educativas e 
participativas em matéria da saúde, 
atividades ligadas à soberania alimentar, 
e projetos sobre a qualidade alimentar e o 
bem-estar dos animais.

Or. en

Alteração 1675
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea b–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b–A) Ações de promoção da participação 
local no planeamento e na implementação 
de melhorias em matéria de cuidados 
médicos, educação, atividades culturais e 
outras áreas de serviços públicos locais.

Or. en
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Alteração 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea b–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b–A) O apoio preparatório mencionado 
na alínea b) pode ser um adiantamento de 
até 100 % da contribuição pública, caso 
essa possibilidade esteja prevista no 
programa.

Or. en

Justificação

Propomos o aditamento de um número suplementar em que sejam apresentadas as regras que 
permitem adiantamentos até 100 % para a execução de um projeto-quadro. Trata-se de 
projetos em que participam diretamente parceiros que, devido a condicionantes financeiras, 
não se candidatam a apoio a título individual. No contexto de um projeto-quadro, um grupo 
de ação local (GAL) pode transferir antecipadamente dotações para os seus parceiros.

Alteração 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Entidades que visem objetivos de 
desenvolvimento conformes com as 
prioridades estabelecidas no artigo 5.º do 
presente regulamento.

Or. es

Alteração 1678
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os projetos de 
cooperação não são selecionados pelos 
grupos de ação local, os Estados-Membros
estabelecem um sistema de candidaturas 
permanente para os projetos de 
cooperação.

Os Estados-Membros estabelecem um 
sistema de candidaturas permanente para 
os projetos de cooperação.

Or. it

Alteração 1679
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os projetos de 
cooperação não são selecionados pelos 
grupos de ação local, os Estados-Membros
estabelecem um sistema de candidaturas 
permanente para os projetos de 
cooperação.

Os Estados-Membros estabelecem um 
sistema de candidaturas permanente para 
os projetos de cooperação.

Or. it

Alteração 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os projetos de Nos casos em que os projetos de 
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cooperação não são selecionados pelos 
grupos de ação local, os Estados-Membros
estabelecem um sistema de candidaturas 
permanente para os projetos de 
cooperação.

cooperação não são selecionados pelos 
grupos de ação local, os Estados-Membros
estabelecem um sistema de candidaturas 
permanente para os projetos de 
cooperação, atendendo aos prazos fixados 
pela Comissão para esse efeito.

Or. es

Justificação

Propõe-se o estabelecimento de um prazo único comum para toda a União para optar pelos 
convites à apresentação de projetos de cooperação transnacional, uma vez que, não existindo 
o mencionado período comum, se torna praticamente impossível realizar este tipo de 
operações.

Alteração 1681
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos relativos à animação do
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
destinam-se a cobrir as ações de 
informação sobre a estratégia de 
desenvolvimento local, bem como as 
tarefas de desenvolvimento dos projetos.

2. Os custos relativos à animação do 
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
ocorrem com o objetivo de facilitar o 
intercâmbio entre as partes interessadas, 
fornecer informações e promover a 
estratégia de desenvolvimento local, bem 
como apoiar os potenciais beneficiários 
no desenvolvimento dos projetos e na 
preparação das candidaturas.

Or. en

Alteração 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os custos relativos à animação do 
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
destinam-se a cobrir as ações de 
informação sobre a estratégia de 
desenvolvimento local, bem como as 
tarefas de desenvolvimento dos projetos.

2. Os custos relativos à animação do 
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
ocorrem com o objetivo de facilitar o 
intercâmbio entre as partes interessadas, 
fornecer informações e promover a 
estratégia de desenvolvimento local, bem 
como apoiar os potenciais beneficiários 
no desenvolvimento dos projetos e na 
preparação das candidaturas.

Or. en

Alteração 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos relativos à animação do 
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
destinam-se a cobrir as ações de 
informação sobre a estratégia de 
desenvolvimento local, bem como as 
tarefas de desenvolvimento dos projetos.

2. Os custos relativos à animação do 
território referidos no artigo 31.º, alínea d), 
do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] 
destinam-se a cobrir as tarefas definidas 
no artigo 30.º, ponto 3 do Regulamento 
(UE) nº [CSF/2012], as ações de 
informação sobre a estratégia de 
desenvolvimento local, bem como as 
tarefas de desenvolvimento dos projetos.

Or. es

Justificação

O artigo 30.º, ponto 3 do Regulamento (UE) nº [CSF/2012] estabelece as tarefas obrigatórias 
que serão desenvolvidas pelos Grupos de Ação Local. Por este motivo torna-se necessária a 
referência explícita aos fundos que podem ser utilizados para a execução das tarefas 
mencionadas.
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Alteração 1684
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a 
este tipo de investimentos, se este for 
suscetível de ter efeitos negativos no 
ambiente.

Suprimido

Or. it

<AmendB>Alteração <NumAmB>1685</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur 
Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elisabeth Köstinger</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposta de regulamento</DocAmend>
<Article>Artigo 46 – n.º 1</Article>

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a 
este tipo de investimentos, se este for 
suscetível de ter efeitos negativos no 
ambiente.

Suprimido

Or. <Original>{PL}pl</Original>

<TitreJust>Justificação</TitreJust>

Sugere-se eliminar as disposições que se referem à necessidade de efetuar avaliação do 
impacto ambiental para todas as operações. É importante indicar que uma tal avaliação deve 
ser efetuada apenas relativamente aos investimentos no caso dos quais uma avaliação for 
exigida pela legislação em vigor.
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</AmendB>

Alteração 1686
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 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a 
este tipo de investimentos, se este for 
suscetível de ter efeitos negativos no 
ambiente.

Suprimido

Or. it

Alteração 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a 
este tipo de investimentos, se este for 
suscetível de ter efeitos negativos no 
ambiente.

Suprimido

Or. it

Alteração 1688
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente.

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente. Só 
será concedido financiamento às 
operações de investimento que 
contribuam significativamente para a 
proteção do ambiente, do clima e do 
bem-estar dos animais, e que ultrapassem 
em muito as obrigações legais.

Or. en

Alteração 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente.

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente. Não é 
concedido apoio para investimentos em 
sistemas de criação que possam ter efeitos 
prejudiciais no bem-estar dos animais.

Or. en
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Alteração 1690
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente.

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente. Os 
Estados-Membros conferem prioridade 
aos investimentos que melhorem 
significativamente os resultados das 
explorações agrícolas relativamente ao 
ambiente, clima e bem-estar dos animais, 
que ajudem a diversificar os fluxos de 
rendimentos dos agricultores e em que os 
grupos de agricultores, as empresas e as 
associações e redes de desenvolvimento, 
rural participem em investimentos e 
atividades conjuntos. 

Or. en

Alteração 1691
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À construção, aquisição, incluindo 
locação financeira, ou melhoramento de 
bens imóveis;

(a) À construção, aquisição, incluindo 
locação financeira, ou melhoramento de 
bens imóveis, conferindo prioridade aos 
materiais de construção que permitam 
poupar energia e não sejam nocivos para 
o clima;
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Or. en

Alteração 1692
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) À compra ou locação-compra de 
máquinas e equipamentos novos, incluindo 
programas informáticos, até ao valor de 
mercado do bem;

(b) À compra ou locação-compra de 
máquinas e equipamentos, incluindo 
programas informáticos, até ao valor de 
mercado do bem; estes investimentos 
devem ter em conta os melhores padrões 
de eficiência energética, bem como a 
resposta às alterações climáticas e à perda 
de biodiversidade e fertilidade dos solos;

Or. en

Alteração 1693
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) À compra ou locação-compra de 
máquinas e equipamentos novos, incluindo 
programas informáticos, até ao valor de 
mercado do bem;

b) À compra ou locação-compra de 
máquinas e equipamentos, incluindo 
programas informáticos, até ao valor de 
mercado do bem;

Or. fr

Alteração 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c–A) A compra de pareceres, a fim de 
facilitar métodos de produção sustentáveis 
e economicamente viáveis.

Or. en

Alteração 1695
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c–A) A compra de pareceres, a fim de 
facilitar métodos de produção sustentáveis 
e economicamente viáveis.

Or. en

Justificação

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be  equally eligible for EAFRD support investment operations as this will  
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Alteração 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Os custos de aconselhamento para 
permitir que os métodos de produção 
sejam sustentáveis e economicamente 
viáveis.

Or. es

Alteração 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os Estados-Membros devem garantir 
a prioridade ao acesso a medidas de apoio 
ao investimento e uma taxa de 
financiamento majorada em 20 % às 
explorações que tenham formado 
unidades de produção de maior dimensão 
através do agrupamento fundiário.

Or. it

Alteração 1698
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2–A. No caso de construção ou de obras 
de renovação significativas em qualquer 
edifício, apenas os investimentos que 
garantam a cobertura por fontes de 
energia renovável de, pelo menos, 50 % 
da energia necessária ao edifício são 
considerados despesas elegíveis.
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Or. en

Alteração 1699
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

Suprimido

Or. it

Alteração 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 

Suprimido
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demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

Or. pt

Alteração 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

Suprimido

Or. pt

Alteração 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 

3. No caso da irrigação apenas serão 
considerados investimentos elegíveis 
aqueles que venham a ser aplicados nas 
áreas em que o plano de gestão para as 
bacias hidrográficas, de acordo com a 
Diretiva 2000/60/CE, e o correspondente 
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aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa é 
sustentável e não tem impacto negativo no 
ambiente.

programa para a implementação das 
medidas estão estabelecidos, desde que 
estes estejam de acordo com os seus 
objetivos ambientais. Para os 
investimentos e a expansão de novas 
instalações de irrigação, é necessário um 
estudo ambiental independente para 
demonstrar que o investimento em causa é 
sustentável e não tem impacto negativo no 
ambiente

Or. de

Alteração 1703
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em, pelo 
menos, 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

3. No caso da irrigação, apenas são 
considerados despesas elegíveis os 
investimentos implementados em áreas 
para as quais estejam disponíveis planos 
de gestão de bacias hidrográficas nos 
termos da Diretiva 2000/60/CE e 
programas de medidas relevantes, em 
conformidade com os respetivos objetivos 
ambientais. Para os investimentos que 
conduzam à extensão da área irrigada, 
também é necessário um estudo ambiental 
independente.

Or. en

Justificação

Não deve haver discriminação entre os Estados-Membros antigos e novos, mas para todos os 
Estados-Membros deve ser fornecido um enquadramento que garanta que os investimentos 
em irrigação não afetam negativamente os recursos hídricos. Tal enquadramento deve ser 
mais exigente nos casos em que os investimentos conduzam à extensão da área irrigada para 
ter em conta o risco acrescido. A Comissão deve ficar habilitada a definir os níveis mínimos 
que devem ser respeitados neste âmbito.
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Alteração 1704
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em, pelo 
menos, 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

3. No caso da irrigação, apenas são 
considerados despesas elegíveis os 
investimentos implementados em áreas 
para as quais estejam disponíveis planos 
de gestão de bacias hidrográficas nos 
termos da Diretiva 2000/60/CE e 
programas de medidas relevantes, em 
conformidade com os respetivos objetivos 
ambientais. Para os investimentos que 
conduzam à extensão da área irrigada, 
também é necessário um estudo ambiental 
independente.

Or. en

Alteração 1705
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que cumpram as condições 
que se seguem são considerados elegíveis:
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no ambiente.
a) Se foi notificado à Comissão um plano 
de gestão de bacias, tal como exigido nos 
termos da Diretiva 2000/60/CE, para 
todas as regiões que sejam alvo de um 
investimento e para outras zonas cujo 
ambiente possa ser afetado pelo 
investimento. O plano de gestão de bacias 
deve ser acompanhado por um programa 
de medidas com o qual os investimentos 
deverão ser compatíveis.
b) Devem existir contadores de água que 
permitam medir o consumo de água a 
nível do investimento realizado, ou devem 
ser instalados como parte do investimento.
c) Em caso de melhorias realizadas numa 
instalação de irrigação existente, um 
investimento apenas é elegível se:
i) Implicar um aumento da eficácia da 
utilização da água de, pelo menos, 20 %;
ii) Caso o investimento afete massas de 
água cujo estatuto tenha sido identificado 
como inferior a bom no plano da gestão 
de bacias em causa, por motivos ligados à 
quantidade da água, se assegurar uma 
redução de, pelo menos, 20 % do consumo 
de água a nível das explorações 
individuais.
Os investimentos relativos às retenções de 
água de substituição que permitam 
substituir uma captação em estiagem 
forem elegíveis sem condições específicas.
d) Os investimentos ligados à extensão 
das redes hidráulicas apenas são elegíveis 
se:
i) A água for para utilização agrícola; e
ii) O investimento não afetar as massas de 
água cujo estatuto tenha sido identificado 
como inferior a bom no plano de gestão 
de bacias em causa, por motivos ligados à 
quantidade de água.

Or. fr
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Alteração 1706
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que cumpram as condições 
que se seguem são considerados elegíveis:

a) Se foi notificado à Comissão um plano 
de gestão de bacias, tal como exigido nos 
termos da Diretiva 2000/60/CE, para 
todas as regiões que sejam alvo de um 
investimento e para outras zonas cujo 
ambiente possa ser afetado pelo 
investimento. O plano de gestão de bacias 
deve ser acompanhado por um programa 
de medidas com o qual os investimentos 
deverão ser compatíveis.
b) Devem existir contadores de água que 
permitam medir o consumo de água a 
nível do investimento realizado, ou devem 
ser instalados com uma parte do 
investimento.
c) Em caso de melhorias realizadas numa 
instalação de irrigação existente, um 
investimento apenas é elegível se:
i) Implicar um aumento da eficácia da 
utilização da água em, pelo menos, 25 %;
ii) Caso o investimento afete massas de 
água cujo estatuto tenha sido identificado 
como inferior a bom no plano da gestão 
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de bacias em causa, por motivos ligados à 
quantidade da água, se assegurar uma 
redução de, pelo menos 20 % do consumo 
de água a nível das explorações 
individuais.
iii) Os investimentos relativos às retenções 
de água de substituição que permitem 
substituir uma captação em estiagem não 
forem abrangidos pelas duas exigências 
mencionadas nas subalíneas i) e ii)
d) Os investimentos ligados à extensão 
das redes hidráulicas apenas são elegíveis 
se: i) a água for para utilização agrícola
ii) O investimento não afetar as massas de 
água cujo estatuto tenha sido identificado 
como inferior a bom no plano de gestão 
de bacias em causa, por motivos ligados à 
quantidade de água; e
iii) Uma análise ambiental independente 
mostrar que o investimento não terá um 
impacto negativo significativo para o 
ambiente

Or. fr

Alteração 1707
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 
novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 

3. No caso da irrigação,
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em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

a) Para os equipamentos existentes e para 
a modernização das infraestruturas de 
armazenagem e de transporte, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água de, pelo 
menos, 10 % são considerados despesas 
elegíveis; para a modernização dos 
equipamentos e práticas de irrigação por 
parcela, apenas os investimentos que
conduzam a uma redução do consumo de 
água em pelo menos 25 % são 
considerados despesas elegíveis. Em 
derrogação desta disposição, nos 
Estados-Membros que aderiram à União 
depois de 2004 podem ser considerados 
elegíveis os investimentos em novas 
instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

b) Os investimentos em novas instalações 
de irrigação podem ser considerados 
despesas elegíveis se fizerem parte de uma 
estratégia territorial de adaptação às 
alterações climáticas, ou seja, baseada 
apenas na escolha de sistemas e 
equipamentos sustentáveis em termos de 
água.

Or. fr

Alteração 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 

3. No caso das infraestruturas e da 
irrigação, são consideradas despesas 
elegíveis as que visem melhorar a 
eficiência de utilização da água e da 
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elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

energia na agricultura, as que têm por 
objetivo melhorar a garantia do 
fornecimento de água às produções 
agrícolas, bem como os investimentos em 
novos regadios favorecidos em planos de 
interesse nacional ou de política regional 
que contribuam para o desenvolvimento 
rural e para o reequilíbrio territorial. A 
Comissão terá o poder de adotar atos, em 
conformidade com o artigo 90.º, para 
estabelecer normas mínimas de eficiência 
na utilização de água e de desempenho 
ambiental dos equipamentos de irrigação.

Or. es

Justificação

Não se podem excluir do FEADER as ações do novo regadio, nem a consolidação de um 
regadio. Para além disso, pode verificar-se a utilização de águas regeneradas procedentes de 
estações de tratamento, cuja atuação não tem redução do consumo, mas é benéfica para o 
ambiente, motivo pelo qual também não deveria ser excluída do FEADER. Também não 
podem excluir-se das ações de regadio cuja finalidade é melhorar a eficiência energética.

Alteração 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa é 
sustentável e não tem impacto negativo no 
ambiente.

3. No caso das infraestruturas e da 
irrigação, são consideradas despesas 
elegíveis as que visem melhorar a 
eficiência de utilização da água e da 
energia na agricultura, as que têm por 
objetivo melhorar a garantia do 
fornecimento de água às produções 
agrícolas, bem como os investimentos em 
novos regadios favorecidos em planos de 
interesse nacional ou de política regional 
que contribuam para o desenvolvimento 
rural e para o reequilíbrio territorial. Em 
todo o caso, deve demonstrar-se que o 
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investimento em causa é sustentável e não 
tem impacto negativo para o ambiente.

Or. es

Alteração 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa é 
sustentável e não tem impacto negativo no 
ambiente.

3. No caso das infraestruturas e da 
irrigação, são consideradas despesas 
elegíveis as que visem melhorar a 
eficiência de utilização da água e da 
energia na agricultura, as que têm por 
objetivo melhorar a garantia do 
fornecimento de água às produções 
agrícolas, bem como os investimentos em 
novos regadios favorecidos em planos de 
interesse nacional ou de política regional 
que contribuam para o desenvolvimento 
rural e para o reequilíbrio territorial. Em 
todo o caso, deve demonstrar-se que o 
investimento em causa é sustentável e não 
tem impacto negativo para o ambiente.

Or. es

Alteração 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 

3. No caso das infraestruturas e da 
irrigação, são consideradas despesas 
elegíveis as que visem melhorar a 
eficiência de utilização da água e da 
energia na agricultura, as que têm por 
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disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa é 
sustentável e não tem impacto negativo no 
ambiente.

objetivo melhorar a garantia do 
fornecimento de água às produções 
agrícolas, bem como os investimentos em 
novos regadios favorecidos em planos de 
interesse nacional ou de política regional 
que contribuam para o desenvolvimento 
rural e para o reequilíbrio territorial. Em 
todo o caso, deve demonstrar-se que o 
investimento em causa é sustentável e não 
tem impacto negativo para o ambiente.

Or. es

Justificação

É necessário contemplar os investimentos de novos regadios, especialmente nos países 
situados no sul da Europa, para além disso consideramos que o valor de 25 % de economia 
de água é muito elevado.

Alteração 1712
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

3. Os investimentos em novas instalações 
de irrigação serão elegíveis se demonstrar 
que o investimento em causa é sustentável 
e está em conformidade com a Diretiva 
Quadro da Água. Os investimentos 
ligados à modernização dos sistemas 
existentes serão elegíveis se 
demonstrarem uma melhoria na 
utilização da água dentro dos parâmetros 
definidos nos Planos Nacionais de Uso 
Eficiente da Água elaborados ao abrigo 
da DQA.

Or. pt
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Alteração 1713
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

3. No caso da irrigação, os investimentos 
novos, incluindo ações destinadas à 
preservação das atividades e modos de 
exploração e/ou à modernização dos 
sistemas existentes para aumentar a 
eficiência da utilização da água, são 
considerados despesas elegíveis. A 
Comissão pode adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 90.º, destinados a 
estabelecer os requisitos mínimos para a 
eficiência da utilização da água e o 
desempenho ambiental das instalações de 
irrigação.

Or. it

Alteração 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

3. No caso da irrigação, os investimentos 
novos, incluindo a adaptação e 
modernização dos sistemas existentes 
para aumentar a eficiência da utilização 
da água, são considerados despesas 
elegíveis. Os Estados-Membros
estabelecem os requisitos mínimos para a 
eficiência da utilização da água e o 
desempenho ambiental das instalações de 
irrigação.
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Or. it

Alteração 1715
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 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta 
disposição, nos Estados-Membros que 
aderiram à União depois de 2004 podem 
ser considerados elegíveis os 
investimentos em novas instalações de 
irrigação se um estudo ambiental 
demonstrar que o investimento em causa 
é sustentável e não tem impacto negativo 
no ambiente.

3. No caso da irrigação, os investimentos 
novos, incluindo ações destinadas à 
preservação das atividades e modos de 
exploração e/ou à modernização dos 
sistemas existentes para aumentar a 
eficiência da utilização da água, são 
considerados despesas elegíveis.

Or. it

Alteração 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em, pelo 
menos, 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos novos, nomeadamente a
modernização dos sistemas existentes 
para a melhoria da utilização racional da 
água e a promoção da reutilização de 
águas residuais, são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
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novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 
novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

Or. en

Alteração 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em, pelo 
menos, 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 
novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos novos, nomeadamente a
modernização dos sistemas existentes 
para a melhoria da utilização racional da 
água, são considerados despesas elegíveis. 
Em derrogação desta disposição, nos 
Estados-Membros que aderiram à União 
depois de 2004 podem ser considerados 
elegíveis os investimentos em novas 
instalações de irrigação se um estudo 
ambiental, realizado se exigido por lei, 
demonstrar que o investimento em causa é 
sustentável e não tem impacto negativo no 
ambiente.

Or. en

Justificação

Decorre da alteração 32

Alteração 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 
novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis, bem como os investimentos que, 
através da melhoria da modernização da 
instalação, tenham um impacto ambiental 
positivo. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 
novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

Or. es

Alteração 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 
novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Não obstante, nos 
Estados-Membros que ingressaram na 
União Europeia depois de 2004 e nos 
Estados-Membros da bacia mediterrânica,
os investimentos em novas instalações de 
irrigação podem ser elegíveis. As 
infraestruturas devem ser objeto de um 
estudo ambiental que demonstre que o 
investimento em causa é sustentável e não 
tem impacto negativo no ambiente.

Or. es
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Justificação

Deve pedir-se que todos os Estados-Membros tenham acesso aos investimentos em novas 
instalações de irrigação sempre que um estudo ambiental demonstre que o investimento é 
sustentável e não tem qualquer impacto negativo no ambiente. É necessário que esta medida 
seja aplicada não unicamente nos Estados que tenham aderido à União Europeia a partir de 
2004, mas sim em todos os Estados-Membros da União Europeia. Os investimentos na 
modernização de regadios devem continuar a receber financiamento, sem que seja necessário 
justificar uma redução mínima do consumo de água de 25 %, e para as infraestruturas, será 
suficiente pedir que o investimento não tenha impacto negativo no ambiente.

Alteração 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os investimentos em novas 
instalações de irrigação serão elegíveis se 
se demonstrar que são sustentáveis e estão
em conformidade com a Diretiva Quadro 
da Água. Os investimentos ligados à 
modernização dos sistemas existentes 
serão elegíveis se se demonstrar que
melhoram a utilização da água dentro dos 
parâmetros definidos nos Planos 
Nacionais de Uso Eficiente da Água 
elaborados ao abrigo da Diretiva Quadro 
da Água (DQA).

Or. pt

Alteração 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que respeita aos investimentos 
agrícolas, a compra de direitos de produção 
agrícola, de direitos ao pagamento, de 

4. No que respeita aos investimentos 
agrícolas, a compra de direitos de produção 
agrícola, de direitos ao pagamento, de 
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animais e de plantas anuais e sua plantação 
não são elegíveis para o apoio ao 
investimento. No entanto, no caso de 
restabelecimento do potencial de produção 
agrícola afetado por catástrofes naturais, 
em conformidade com o artigo 19.º, n.º 1, 
alínea b), as despesas para compra de 
animais podem constituir despesas 
elegíveis.

animais e de plantas anuais e sua plantação 
não são elegíveis para o apoio ao 
investimento. No entanto, no caso de 
restabelecimento do potencial de produção 
agrícola afetado por catástrofes naturais e 
fenómenos climáticos adversos, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 1, 
alínea b), as despesas para compra de 
animais podem constituir despesas 
elegíveis.

Or. it

Alteração 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os beneficiários de apoio ligado ao 
investimento podem solicitar aos 
organismos pagadores competentes o 
pagamento de um adiantamento de, no 
máximo, 50 % da ajuda pública ligada ao 
investimento, se essa possibilidade for 
prevista no programa de desenvolvimento 
rural.

Suprimido

Or. en

Justificação

Consideramos que não se justifica a limitação dos adiantamentos apenas no caso de 
realização de investimentos. Como tal, sugerimos a supressão do n.º 5 e o aditamento no 
artigo 70.º de regras que definam o pagamento de adiantamentos devido à realização de 
todas as operações aceites no âmbito do programa de desenvolvimento rural (PDR).

Alteração 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante às condições em que 
outros custos relacionados com os 
contratos de locação financeira, 
equipamentos em segunda mão e 
investimentos de simples substituição 
podem ser considerados despesas elegíveis.

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante às condições em que 
outros custos relacionados com os 
contratos de locação financeira, 
equipamentos em segunda mão e 
investimentos de simples substituição 
podem ser considerados despesas elegíveis,
e também no respeitante às condições a 
cumprir no que se refere às normas
mínimas para aumento da eficiência dos 
sistemas de irrigação, a fim de que os 
novos investimentos em sistemas 
existentes ou na sua extensão sejam 
elegíveis.

Or. de

Alteração 1724
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante às condições em que 
outros custos relacionados com os 
contratos de locação financeira, 
equipamentos em segunda mão e 
investimentos de simples substituição 
podem ser considerados despesas elegíveis.

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante às condições em que 
outros custos relacionados com os 
contratos de locação financeira, 
equipamentos em segunda mão e 
investimentos de simples substituição 
podem ser considerados despesas elegíveis,
bem como às normas mínimas em matéria 
de utilização racional da água no caso de 
investimentos nos sistemas de irrigação 
existentes ou de investimentos que 
conduzam à extensão da área irrigada.

Or. en
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Justificação

Não deve haver discriminação entre os Estados-Membros antigos e novos, mas para todos os 
Estados-Membros deve ser fornecido um enquadramento que garanta que os investimentos 
em irrigação não afetam negativamente os recursos hídricos. Tal enquadramento deve ser 
mais exigente nos casos em que os investimentos conduzam à extensão da área irrigada para 
ter em conta o risco acrescido. A Comissão deve ficar habilitada a definir os níveis mínimos 
que devem ser respeitados neste âmbito.

Alteração 1725
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante às condições em que 
outros custos relacionados com os 
contratos de locação financeira, 
equipamentos em segunda mão e 
investimentos de simples substituição 
podem ser considerados despesas elegíveis.

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante às condições em que 
outros custos relacionados com os 
contratos de locação financeira, 
equipamentos em segunda mão e
investimentos de simples substituição 
podem ser considerados despesas elegíveis, 
bem como às normas mínimas de 
segurança em matéria de utilização 
racional da água no caso de investimentos 
nos sistemas de irrigação existentes ou de 
investimentos que conduzam à extensão 
da área irrigada.

Or. en

Justificação

Não deve haver discriminação entre os Estados-Membros antigos e novos, mas para todos os 
Estados-Membros deve ser fornecido um enquadramento que garanta que os investimentos 
em irrigação não afetam negativamente os recursos hídricos. Tal enquadramento deve ser 
mais exigente nos casos em que os investimentos conduzam à extensão da área irrigada para 
ter em conta o risco acrescido. A Comissão deve ficar habilitada a definir os níveis mínimos 
que devem ser respeitados neste âmbito.

Alteração 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



AM\909514PT.doc 175/178 PE494.480v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão do programa de 
desenvolvimento rural define os critérios 
de seleção das operações a título de todas
as medidas, depois de consultado o comité 
de monitorização. Os critérios de seleção 
destinam-se a garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, uma melhor 
utilização dos recursos financeiros e o 
direcionamento das medidas de acordo 
com as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Aquando da 
definição dos critérios de seleção, é tido 
em conta o princípio da proporcionalidade 
em relação às pequenas subvenções.

1. A autoridade de gestão do programa de 
desenvolvimento rural define os critérios 
de seleção das operações a título de todas 
as medidas, depois de consultado o comité 
de monitorização. Os critérios de seleção 
destinam-se a garantir que as medidas 
dirigidas às explorações agrícolas sejam 
dirigidas exclusivamente ao «agricultor 
ativo» tal como definido no Regulamento 
(UE) n°[...] [DP]. Para além disso, os 
critérios de seleção destinam-se a garantir 
uma melhor utilização dos recursos 
financeiros e o direcionamento das 
medidas de acordo com as prioridades da 
União em matéria de desenvolvimento 
rural. Aquando da definição dos critérios 
de seleção, é tido em conta o princípio da 
proporcionalidade em relação às pequenas 
subvenções.

Or. es

Justificação

Os apoios de medidas dirigidas a explorações agrárias devem ter como único beneficiário o 
«agricultor ativo», tal como definido na proposta de regulamento de pagamentos diretos da 
PAC. Se essa distinção é proposta no primeiro pilar, deve estabelecer-se de igual modo no 
segundo.

Alteração 1727
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão do programa de 
desenvolvimento rural define os critérios 
de seleção das operações a título de todas 
as medidas, depois de consultado o comité 

1. A autoridade de gestão do programa de 
desenvolvimento rural pode definir uma 
seleção de critérios de seleção das 
operações a título de todas as medidas, 
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de monitorização. Os critérios de seleção 
destinam-se a garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, uma melhor 
utilização dos recursos financeiros e o 
direcionamento das medidas de acordo 
com as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Aquando da 
definição dos critérios de seleção, é tido 
em conta o princípio da proporcionalidade 
em relação às pequenas subvenções.

depois de consultado o comité de 
monitorização. Os critérios de seleção 
destinam-se a garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, uma melhor 
utilização dos recursos financeiros e o 
direcionamento das medidas de acordo 
com as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Aquando da 
definição dos critérios de seleção, é tido 
em conta o princípio da proporcionalidade 
em relação às pequenas subvenções.

Or. fr

Alteração 1728
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão do programa de 
desenvolvimento rural define os critérios 
de seleção das operações a título de todas 
as medidas, depois de consultado o comité 
de monitorização. Os critérios de seleção 
destinam-se a garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, uma melhor 
utilização dos recursos financeiros e o 
direcionamento das medidas de acordo 
com as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Aquando da 
definição dos critérios de seleção, é tido 
em conta o princípio da proporcionalidade 
em relação às pequenas subvenções.

1. A autoridade de gestão do programa de 
desenvolvimento rural define os critérios 
de seleção das operações a título de todas 
as medidas, depois de consultado o comité 
de monitorização. Os critérios de seleção 
destinam-se a garantir a igualdade de 
tratamento dos requerentes, uma melhor 
utilização dos recursos financeiros e o 
direcionamento das medidas de acordo 
com as prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural. Aquando da 
definição e aplicação dos critérios de 
seleção, é tido em conta o princípio da 
proporcionalidade.

Or. de

Alteração 1729
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
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Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, a autoridade de gestão 
define a «zona rural» a nível do 
programa.

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, as «zonas rurais» serão 
definidas a nível dos Estados-Membros.

Or. it

Alteração 1730
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, a autoridade de gestão
define a «zona rural» a nível do programa.

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, o Estado-Membro define a 
«zona rural» a nível do programa.

Or. de

Alteração 1731
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, a autoridade de gestão define 
a «zona rural» a nível do programa.

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, a autoridade de gestão define 
a «zona rural» no respetivo programa de 
desenvolvimento rural.

Or. en
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Alteração 1732
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, a autoridade de gestão define 
a «zona rural» a nível do programa.

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, a autoridade de gestão define 
a «zona rural» a nível do programa. Desde 
que devidamente justificado por 
especialistas, é também possível criar 
diferentes cenários regionais dentro de 
um programa.

Or. de

Alteração 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Da dotação referida no n.º 1 é retirado 
um montante de 30 milhões de EUR para 
financiar o prémio à cooperação local 
inovadora previsto no artigo 56.º.

Suprimido

Or. de


