
AM\909525PT.doc PE494.491v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2011/0280(COD)

24.7.2012

ALTERAÇÕES
1884 - 2218

Projeto de relatório
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.052v01)

que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum

Proposta de regulamento
(COM(2011) 625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))



PE494.491v01-00 2/178 AM\909525PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\909525PT.doc 3/178 PE494.491v01-00

PT

Alteração 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O pagamento por hectare referido no 
n.º 1 é calculado dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 35.º pelo 
número de hectares elegíveis declarados de 
acordo com o artigo 26.º, n.º 1, e situados 
nas zonas em que os Estados-Membros 
tenham decidido conceder um pagamento 
em conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

4. O pagamento por hectare referido no 
n.º 1 é calculado dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 35.º pelo 
número de hectares elegíveis declarados de 
acordo com o artigo 26.º, n.º 1, e situados 
nas zonas em que os Estados-Membros 
concedam um pagamento em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. fr

Justificação

Convém tornar esta medida obrigatória, para favorecer a convergência entre zonas sem 
condicionantes e zonas com condicionantes naturais, garantir uma concorrência leal entre as 
regiões agrícolas e um desenvolvimento territorial equilibrado.

Alteração 1885
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O pagamento por hectare referido no 
n.º 1 é calculado dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 35.º pelo 
número de hectares elegíveis declarados de 
acordo com o artigo 26.º, n.º 1, e situados 
nas zonas em que os Estados-Membros 
tenham decidido conceder um pagamento 
em conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

4. O pagamento por hectare referido no 
n.º 1 é calculado dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 35.º pelo 
número de hectares elegíveis declarados de 
acordo com o artigo 26.º, n.º 1, a favor dos 
quais os Estados-Membros tenham 
decidido conceder um pagamento em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. fr
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Alteração 1886
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem regular o 
pagamento dos diferentes hectares em 
função de critérios objetivos e não 
discriminatórios.

Or. fr

Alteração 1887
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se aplicarem o primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem determinar um 
número máximo de hectares por 
exploração a ser tido em conta para o 
pagamento.

Or. fr

Alteração 1888
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem aplicar o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível regional, nas condições 

Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional.
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estabelecidas no presente número.

Or. de

Alteração 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem aplicar o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível regional, nas condições estabelecidas 
no presente número.

Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível regional, nas condições estabelecidas 
no presente número.

Or. fr

Justificação

Convém tornar esta medida obrigatória, para favorecer a convergência entre zonas sem 
condicionantes e zonas com condicionantes naturais, garantir uma concorrência leal entre as 
regiões agrícolas e um desenvolvimento territorial equilibrado.

Alteração 1890
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem aplicar o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível regional, nas condições estabelecidas 
no presente número.

Em caso de aplicação do artigo 20.º, os
Estados-Membros podem aplicar o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível regional, nas condições estabelecidas 
no presente número.

Or. fr

Justificação

A alteração permite uma aplicação a nível regional, tal como previsto no artigo 20.º.
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Alteração 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, os Estados-Membros definem 
as regiões de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, como as 
características das suas condicionantes 
naturais e as suas condições 
agronómicas, e apresentam provas da 
existência de complementaridade deste 
pagamento, em relação aos pagamentos 
ao abrigo do artigo 33 º do Regulamento 
(UE) no [   ] [RDR].

Or. pt

Alteração 1892
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, os Estados-Membros definem 
as regiões de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, como as 
características das suas condicionantes 
naturais e as suas condições 
agronómicas.

Suprimido

Or. de

Alteração 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, os Estados-Membros definem 
as regiões de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, como as 
características das suas condicionantes 
naturais e as suas condições agronómicas.

Nesse caso, os Estados-Membros definem 
as regiões de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, como as 
características das suas condicionantes 
naturais, demográficas e socioeconómicas
e as suas condições agronómicas.

Or. fr

Alteração 1894
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros repartem o limite 
máximo nacional referido no artigo 35.º, 
n.º 1, pelas regiões de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.

Suprimido

Or. de

Alteração 1895
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O pagamento ao nível regional é 
calculado dividindo o limite máximo 
regional, calculado em conformidade com 
o terceiro parágrafo, pelo número de 
hectares elegíveis declarados de acordo 
com o artigo 26.º, n.º 1, e situados nas 
zonas em que os Estados-Membros 

Suprimido
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tenham decidido conceder um pagamento 
em conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. de

Alteração 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O pagamento ao nível regional é calculado 
dividindo o limite máximo regional, 
calculado em conformidade com o terceiro 
parágrafo, pelo número de hectares 
elegíveis declarados [...] em conformidade 
com o artigo 26.º, n.º 1, e situados nas 
zonas em que os Estados-Membros tenham 
decidido conceder um pagamento em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

O pagamento ao nível regional é calculado 
dividindo o limite máximo regional, 
calculado em conformidade com o terceiro 
parágrafo, pelo número de hectares 
elegíveis declarados [...] em conformidade 
com o artigo 26.º, n.º 1, e situados nas 
zonas em que os Estados-Membros 
concedam um pagamento em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. fr

Justificação

Convém tornar esta medida obrigatória, para favorecer a convergência entre zonas sem 
condicionantes e zonas com condicionantes naturais, garantir uma concorrência leal entre as 
regiões agrícolas e um desenvolvimento territorial equilibrado.

Alteração 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
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Coerência
Os EM devem assegurar a coerência entre 
estas medidas e as medidas existentes no 
segundo pilar, entre as respetivas 
medidas, tendentes a atenuar as 
desigualdades das regiões com 
condicionantes naturais.

Or. pt

Alteração 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Disposições financeiras

1. Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, utilizar 
até 5 % do seu limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.
A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.
Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
2. Em função da percentagem do limite 
máximo nacional a utilizar pelos 
Estados-Membros nos termos do n.º 1, a 
Comissão, por meio de atos de execução, 
fixa o limite máximo correspondente para 
esse pagamento numa base anual. Tais 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. de



PE494.491v01-00 10/178 AM\909525PT.doc

PT

Alteração 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Disposições financeiras

1. Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, utilizar 
até 5 % do seu limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.
A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.
Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
2. Em função da percentagem do limite 
máximo nacional a utilizar pelos Estados-
Membros nos termos do n.º 1, a Comissão, 
por meio de atos de execução, fixa o limite 
máximo correspondente para esse 
pagamento numa base anual. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Os pagamentos nas zonas com condicionantes naturais devem limitar-se apenas ao pilar.

Alteração 1900
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, utilizar até 
5 % do seu limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II.

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros ou as 
regiões, no caso de aplicação do 
artigo 20.º, podem decidir, até 1 de agosto 
de 2013, utilizar até 5 % do seu limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. de

Alteração 1901
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, utilizar até 
5 % do seu limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II.

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, utilizar até 
10 % do seu limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II.

Or. fr

Justificação

Para o período de 2007-2013, o apoio às zonas desfavorecidas atinge os 12,6 mil milhões de 
euros. Uma duplicação da dotação proposta, até 10 % das dotações nacionais, isto é, 31,7 
mil milhões de euros, representaria um reequilíbrio significativo a favor das zonas 
desfavorecidas ou com condicionantes naturais.

Alteração 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, utilizar até 
5 % do seu limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II.

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 34.º, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, utilizar até 
10 % do seu limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II.

Or. ro

Alteração 1903
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em função da percentagem do limite 
máximo nacional a utilizar pelos 
Estados-Membros nos termos do n.º 1, a 
Comissão, por meio de atos de execução, 
fixa o limite máximo correspondente para 
esse pagamento numa base anual. Tais atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

2. Em função da percentagem do limite 
máximo nacional a utilizar pelos 
Estados-Membros nos termos do n.º 1, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 55.º, com vista a fixar o limite 
máximo correspondente para esse 
pagamento numa base anual.

Or. de

Justificação

A fixação de limites máximos no âmbito do pagamento para zonas com condicionantes 
naturais não é uma decisão meramente técnica.

Alteração 1904
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Título III – capítulo 4 – título
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Texto da Comissão Alteração

Pagamento para os jovens agricultores Pagamento para os jovens agricultores e 
novos operadores

Or. en

Alteração 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Título III – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento para os jovens agricultores Pagamento para os jovens agricultores e 
novos operadores

Or. en

Alteração 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento para os jovens agricultores Pagamento para os jovens agricultores e 
para os novos agricultores

Or. fr

Alteração 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 4 – título
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Texto da Comissão Alteração

Pagamento para os jovens agricultores Pagamento para os jovens agricultores e 
para os novos agricultores

Or. fr

Alteração 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 4 - título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento para os jovens agricultores Pagamento para os jovens agricultores e 
para mulheres na agricultura

Or. it

Justificação

Por razões de justiça, importa proteger e incentivar as mulheres no setor agrícola, 
especialmente em zonas rurais onde as mulheres se têm que ocupar, além da exploração 
agrícola, da assistência à família. Deverá ser concedido uma ajuda económica 
independentemente da idade da mulher.

Alteração 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Título III – capítulo 4 - título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento aos jovens agricultores Pagamento aos jovens agricultores e 
promoção da igualdade de direitos 
relativamente ao trabalho das mulheres 
no meio rural
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Or. es

Alteração 1910
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento para os jovens agricultores Pagamento para os novos agricultores

Or. fr

Alteração 1911
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros ou as regiões 
podem conceder um pagamento anual aos 
jovens agricultores que tenham direito a 
um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.
Em alternativa, o Estado-Membro ou a 
região pode optar por alargar este regime 
a todos os agricultores que tenham 
iniciado a sua atividade agrícola nos 
cinco anos anteriores à concessão do 
pagamento. 

Or. en

Alteração 1912
Patrick Le Hyaric

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

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores. Esse pagamento é obrigatório 
para os Estados-Membros que não 
apliquem medidas a favor dos jovens 
agricultores, no âmbito do Regulamento 
(UE) n.º […] [RDR]

Or. fr

Alteração 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.
Em alternativa, o Estado-Membro pode 
optar por alargar este regime a todos os 
agricultores que tenham iniciado a sua 
atividade agrícola nos últimos cinco anos. 

Or. en

Alteração 1914
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 

1. Os Estados-Membros ou as regiões 
podem conceder um pagamento anual aos 
jovens agricultores ou novos operadores
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abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem também ter a possibilidade de proporcionar apoios aos novos 
operadores no setor e não apenas aos jovens agricultores. Geralmente, os novos operadores 
mais idosos têm uma experiência considerável fora da agricultura e o seu interesse em iniciar 
uma atividade nesta indústria deve ser apoiado paralelamente ao apoio concedido aos jovens 
agricultores.

Alteração 1915
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros ou as regiões 
podem conceder um pagamento anual aos 
jovens agricultores que tenham direito a 
um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.
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Or. de

Alteração 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único referido no capítulo 1.

Or. en

Justificação

O regime de jovens agricultores deve ser facultativo para os Estados-Membros.

Alteração 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Justificação

As medidas do segundo pilar relativas aos jovens agricultores constituem um meio mais 
eficaz de apoio e incentivo aos novos operadores, pelo que a aplicação das medidas do 
primeiro pilar deve ser facultativa para os Estados-Membros.



AM\909525PT.doc 19/178 PE494.491v01-00

PT

Alteração 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Justificação

O regime de jovens agricultores deve ser facultativo para um Estado-Membro.

Alteração 1920
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1921
Hynek Fajmon

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

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1922
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Justificação

Esta disposição deve ser facultativa para os Estados-Membros, realçando, assim, o facto de 
haver diferentes opções políticas que podem ser prosseguidas para apoiar a instalação dos 
jovens agricultores.

Alteração 1923
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
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abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1924
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros que não tenham 
incluído um subprograma temático para 
jovens agricultores ao abrigo do artigo 8.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
com as taxas máximas de apoio 
aumentadas em conformidade com o 
anexo 1 do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], concedem um pagamento anual 
aos jovens agricultores que tenham direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1925
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros que não tenham 
incluído um subprograma temático para 
jovens agricultores ao abrigo do artigo 8.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
com as taxas máximas de apoio 
aumentadas em conformidade com o 
anexo 1 do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], concedem um pagamento anual 
aos jovens agricultores que tenham direito 
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a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1926
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros que não tenham 
incluído um subprograma temático para 
jovens agricultores ao abrigo do artigo 8.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
com as taxas máximas de apoio 
aumentadas em conformidade com o 
anexo 1 do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], concedem um pagamento anual 
aos jovens agricultores que tenham direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1927
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos novos agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

Or. fr



AM\909525PT.doc 23/178 PE494.491v01-00

PT

Alteração 1928
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores e 
novos operadores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores e 
novos operadores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores e 
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que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

aos novos agricultores que tenham direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. fr

Alteração 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores e 
aos novos agricultores que tenham direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. pt

Alteração 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1, de modo a que 
todos os Estados-Membros apoiem a 
renovação das gerações e favoreçam a 
chegada de novos profissionais às 
atividades agrícolas.

Or. fr
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Alteração 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1 e preencham 
critérios objetivos definidos pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1. Além disso será 
estudada a implementação de um 
pagamento associado ao mesmo regime, 
tendo em vista a promoção do 
reconhecimento laboral e social do 
trabalho das mulheres com atividade 
económica não reconhecida no meio 
rural, incorporando-as nas explorações 
enquanto trabalhadoras ativas, ou 
reforçando a titularidade conjunta das 
explorações nos casos pertinentes.

Or. es
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Alteração 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores e 
às mulheres que se ocupam da atividade 
agrícola e da economia rural que tenham 
direito a um pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento de base referido no 
capítulo 1.

Or. it

Justificação

Especialmente nas zonas rurais onde as mulheres se têm que ocupar, além da exploração 
agrícola, da assistência à família.

Alteração 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores
recém-instalados que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. es

Justificação

Pretende-se que haja homogeneidade relativamente ao apoio previsto para os jovens 
agricultores no âmbito do regulamento sobre o desenvolvimento rural.
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Alteração 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão Europeia, os 
Estados-Membros e as regiões 
implementam iniciativas estatísticas para 
determinar o número de mulheres com 
atividade económica não reconhecida no 
meio rural, em conformidade com a 
definição incorporada no presente 
regulamento, com a expressão do seu 
número e posição nas explorações, uma 
estimativa dos rendimentos obtidos das 
explorações e uma apreciação dos apoios 
que devem ser implementados para 
facilitar a sua regularização e 
reconhecimento a nível económico e 
social. Os pagamentos associados a esta 
categoria devem centrar-se em facilitar o 
acesso à condição de trabalhadora ou 
titular conjunta da exploração por parte 
das mulheres que se encontram nesta 
situação.
Os resultados das operações de estimativa 
estatística devem estar disponíveis em 31 
de julho de 2016. A partir dessa data, no 
prazo de um ano a Comissão apresentará 
uma proposta de reforma do presente 
regulamento para incorporar esta 
prestação, estipular o período transitório 
durante o qual se procede à regularização 
e as disposições financeiras que devem ser 
previstas relativamente ao financiamento 
dos pagamentos correspondentes. O 
objetivo será concluir, até 31 de dezembro 
de 2020, este processo de consecução da 
plena igualdade das trabalhadoras no 
meio rural.

Or. es
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Justificação

Propor um método e estabelecer prazos para tornar aplicável a regularização prevista.

Alteração 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores»:

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores» e 
«novos operadores»:

Or. en

Alteração 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

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

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores»:

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «novos operadores»:

Or. en

Alteração 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores»:

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores e 
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novos agricultores»:

Or. fr

Alteração 1941
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores»:

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «novos agricultores»:

Or. fr

Alteração 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores»:

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores 
recém-instalados»:

Or. es

Justificação

Pretende-se que haja homogeneidade relativamente ao apoio previsto para os jovens 
agricultores no âmbito do regulamento sobre o desenvolvimento rural.

Alteração 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores»:

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por:

Or. pt

Alteração 1944
Csaba Sándor Tabajdi

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

Texto da Comissão Alteração

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis da 
exploração ou se instalaram já como tal 
no período de cinco anos anterior à 
primeira apresentação de um pedido para 
o regime de pagamento de base, como 
referido no artigo 73.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ]; e

Suprimido

Or. en

Alteração 1945
Béla Glattfelder

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

Texto da Comissão Alteração

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis da 
exploração ou se instalaram já como tal 
no período de cinco anos anterior à 
primeira apresentação de um pedido para 
o regime de pagamento de base, como 
referido no artigo 73.º, n.º 1, do 

Suprimido
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Regulamento (UE) n.º […] [RHZ]; e

Or. en

Alteração 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

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

Texto da Comissão Alteração

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis da 
exploração ou se instalaram já como tal no 
período de cinco anos anterior à primeira 
apresentação de um pedido para o regime 
de pagamento de base, como referido no 
artigo 73.o, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ]; e

a) «novos agricultores» as pessoas 
singulares que se instalam pela primeira 
vez numa exploração agrícola na qualidade 
de responsáveis da exploração ou se 
instalaram já como tal no período de cinco 
anos anterior à primeira apresentação de 
um pedido para o regime de pagamento de 
base, como referido no artigo 73.o, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º [...] [RHZ];

Or. pt

Alteração 1947
James Nicholson, Diane Dodds

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

Texto da Comissão Alteração

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis da 
exploração ou se instalaram já como tal no 
período de cinco anos anterior à primeira 
apresentação de um pedido para o regime 
de pagamento de base, como referido no 
artigo 73.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ]; e

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola ou se instalaram já como tal no 
período de cinco anos anterior à primeira 
apresentação de um pedido para o regime 
de pagamento de base, como referido no 
artigo 73.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ]; e

Or. en
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Justificação

O pagamento aos jovens agricultores não deve ficar limitado aos responsáveis de exploração. 
Os jovens agricultores que tenham integrado explorações já existentes não devem ser 
excluídos deste pagamento, sobretudo porque esta é a forma principal e tradicional de os 
jovens agricultores iniciarem a atividade agrícola. Além disso, em muitos casos, a diferença 
entre integrar uma exploração já existente e tornar-se responsável de exploração não é muito 
nítida.

Alteração 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Texto da Comissão Alteração

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis da 
exploração ou se instalaram já como tal no 
período de cinco anos anterior à primeira 
apresentação de um pedido para o regime 
de pagamento de base, como referido no 
artigo 73.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ]; e

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis 
únicos da exploração ou se instalaram já 
como tal no período de cinco anos anterior 
à primeira apresentação de um pedido para 
o regime de pagamento de base, como 
referido no artigo 73.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ]; e

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica a definição, a qual deve abranger todos os operadores que se 
tornam responsáveis únicos de uma exploração pela primeira vez.

Alteração 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 

Suprimido
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referido na alínea a).

Or. fr

Alteração 1950
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).

b) Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores» 
qualquer pessoa que tenha menos de 40 
anos de idade no momento da apresentação 
do pedido referido na alínea a).

Or. en

Alteração 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).

b) Que têm idade igual ou inferior a 40 
anos no momento da apresentação do 
pedido referido na alínea a).

Or. en

Justificação

A idade das pessoas elegíveis deve ser ajustada de acordo com regimes já existentes, por 
forma a incluir igualmente as que têm 40 anos.

Alteração 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).

b) Apenas no caso dos «jovens 
agricultores», que têm menos de 40 anos 
de idade no momento da apresentação do 
pedido referido na alínea a).

Or. en

Alteração 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).

b) Que não tenham mais de 40 anos de 
idade no ano da apresentação do pedido
para o regime de pagamento de base
referido na alínea a).

Or. en

Alteração 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido
referido na alínea a).

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da sua instalação referida na 
alínea a). Os Estados-Membros podem 
definir critérios suplementares objetivos e 
não discriminatórios.

Or. fr
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Alteração 1955
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).

b) Que têm menos de 40 anos de idade.

Or. en

Alteração 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).

b) «jovens agricultores» os agricultores 
que têm menos de 40 anos de idade;

Or. pt

Alteração 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) As pessoas coletivas com um ou mais 
associados que correspondem aos 
critérios definidos na alínea a).

Or. fr
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Alteração 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Para serem reconhecidos como 
«jovens agricultores» no âmbito do 
primeiro pilar, os jovens agricultores 
devem preencher critérios objetivos e não-
discriminatórios definidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 2.º, n.º 2, alínea u), do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].

Or. en

Alteração 1959
Mariya Gabriel

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Que preencham os critérios para 
jovens agricultores estabelecidos pelos 
Estados-Membros no segundo pilar;

Or. en

Alteração 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer determinados critérios 
objetivos e não-discriminatórios 
adicionais a cumprir pelos jovens 
agricultores e/ou novos operadores, 
nomeadamente no que diz respeito à 
exigência de competências, experiência 
e/ou formação adequadas.

Or. en

Alteração 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do presente regulamento 
entende-se por mulheres com atividade 
económica não reconhecida no meio 
rural, as mulheres casadas ou em união 
de facto com titulares e/ou residentes em 
explorações agrícolas que, trabalhando 
nas mesmas tarefas agropecuárias diretas, 
durante mais de metade de um horário de 
trabalho, não constam como titulares 
conjuntas ou não dispõem de qualquer 
vínculo contratual com a exploração e/ou 
que não estejam em situação de 
desemprego e não figurem, assim, nas 
estatísticas laborais.

Or. es

Justificação

É necessário dispor de uma proposta para a definição de mulheres com atividade económica 
não reconhecida no meio rural.
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Alteração 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem garantir 
que não seja efetuado qualquer 
pagamento ao abrigo do presente capítulo 
a agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta da Comissão para o presente 
regulamento, criaram artificialmente as 
condições de elegibilidade para o 
pagamento referido no n.º 1.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem garantir que este pagamento só seja atribuído a jovens 
agricultores e novos operadores genuínos e não a pessoas em relação às quais se prove que 
criaram artificialmente condições para se tornarem elegíveis.

Alteração 1963
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo da aplicação da disciplina 
financeira, da redução progressiva e da 
limitação, das reduções lineares a que se 
refere o artigo 7.º e de quaisquer reduções 
e exclusões impostas nos termos do artigo 
65.º do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
o pagamento referido no n.º 1 do presente 
artigo é concedido anualmente pós ativação 
dos direitos ao pagamento pelo agricultor.

3. Sem prejuízo da aplicação da disciplina 
financeira, da redução progressiva e da 
limitação, das reduções lineares a que se 
refere o artigo 7.º e de quaisquer reduções 
e exclusões impostas nos termos do artigo 
65.° do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
o pagamento referido no n.º 1 do presente 
artigo é concedido anualmente, pós 
ativação dos direitos ao pagamento pelo 
agricultor, sendo 50 % do total do 
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montante disponível pagos no primeiro 
ano e os restantes 50 % ao longo dos anos 
seguintes.

Or. en

Justificação

Os jovens agricultores e os novos operadores, em especial, necessitam de uma ajuda na fase 
de arranque, por exemplo, para receber empréstimos/créditos. O financiamento deve, pois, 
ser repartido de modo a que no início recebam uma parte mais substancial do mesmo. 

Alteração 1964
de Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo da aplicação da disciplina 
financeira, da redução progressiva e da 
limitação, das reduções lineares a que se 
refere o artigo 7.º e de quaisquer reduções 
e exclusões impostas nos termos do artigo 
65.º do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
o pagamento referido no n.º 1 do presente 
artigo é concedido anualmente pós ativação 
dos direitos ao pagamento pelo agricultor.

3. Sem prejuízo da aplicação da disciplina 
financeira, das reduções lineares a que se 
refere o artigo 7.º e de quaisquer reduções 
e exclusões impostas nos termos do 
artigo 65.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ], o pagamento referido no n.º 1 do 
presente artigo é concedido anualmente pós 
ativação dos direitos ao pagamento pelo 
agricultor.

Or. en

Alteração 1965
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixam um limite que 
não pode exceder os 50 hectares.

Or. en
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Alteração 1966
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros calculam 
anualmente o montante do pagamento 
referido no n.º 1 multiplicando um valor 
correspondente a 25 % do valor médio dos 
direitos ao pagamento detidos pelo 
agricultor pelo número de direitos que 
tenha ativado em conformidade com o 
artigo 26.º, n.º 1.

Suprimido

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:
a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é inferior 
ou igual a 25 hectares, um máximo de 25;
b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é superior 
a 25 hectares, um limite máximo não 
inferior a 25 nem superior a essa 
dimensão média.

Or. en

Alteração 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros calculam O montante do pagamento referido no n.º 1 
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anualmente o montante do pagamento 
referido no n.º 1 multiplicando um valor 
correspondente a 25 % do valor médio dos
direitos ao pagamento detidos pelo 
agricultor pelo número de direitos que 
tenha ativado em conformidade com o 
artigo 26.º, n.º 1.

deve ser o montante exato necessário para 
que o pagamento atinja a média por 
hectare no âmbito do pagamento de base 
do Estado-Membro ou região acrescida de 
25 %. Quando o pagamento de base por 
hectare já for superior à média acrescida 
de 25 %, não deve ser feito qualquer 
pagamento adicional.
Os Estados-Membros fixam um limite que 
não pode exceder os 50 hectares.

Or. en

Justificação

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Alteração 1968
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros calculam 
anualmente o montante do pagamento 
referido no n.º 1 multiplicando um valor 
correspondente a 25 % do valor médio dos
direitos ao pagamento detidos pelo 
agricultor pelo número de direitos que 
tenha ativado em conformidade com o 
artigo 26.º, n.º 1.

O montante do pagamento referido no n.º 1 
deve ser o montante exato necessário para 
que o pagamento atinja a média por 
hectare no âmbito do pagamento de base 
do Estado-Membro ou região acrescida de 
25 %. Quando o pagamento de base por 
hectare já for superior à média acrescida 
de 25 %, não deve ser feito qualquer 
pagamento adicional.
Os Estados-Membros fixam um limite que 
não pode exceder os 50 hectares.

Or. en
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Alteração 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento detidos pelo agricultor pelo 
número de direitos que tenha ativado em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1.

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento no Estado-Membro ou região 
em causa pelo número de direitos que o 
agricultor tenha ativado em conformidade 
com o artigo 26.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

A presente alteração simplifica o método de cálculo deste pagamento.

Alteração 1970
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento detidos pelo agricultor pelo 
número de direitos que tenha ativado em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1.

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento no Estado-Membro ou região 
em causa pelo número de direitos que o 
agricultor tenha ativado em conformidade 
com o artigo 26.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

Para que este regime seja eficaz, o cálculo deve ter por base a média nacional ou regional. 
Um valor individual iria implicar encargos administrativos desnecessários e reforçar as 
diferenças entre agricultores.

Alteração 1971
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento detidos pelo agricultor pelo 
número de direitos que tenha ativado em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1.

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio nacional dos direitos 
ao pagamento pelo número de direitos que 
tenha ativado em conformidade com o 
artigo 26.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento detidos pelo agricultor pelo 
número de direitos que tenha ativado em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1.

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1:

-multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento detidos pelo agricultor pelo 
número de direitos que tenha ativado em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1;
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-retendo um montante pré-fixado único 
por superfície elegível definido por cada 
Estado-Membro no plano nacional ou 
regional.
-de forma mais simples, com base num 
montante pré-fixado único por exploração 
definido por cada Estado-Membro no 
plano nacional ou regional.

Or. fr

Alteração 1973
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Suprimido

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é inferior 
ou igual a 25 hectares, um máximo de 25;
b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é superior 
a 25 hectares, um limite máximo não 
inferior a 25 nem superior a essa 
dimensão média.

Or. en

Alteração 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Suprimido

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é inferior 
ou igual a 25 hectares, um máximo de 25;
b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é superior 
a 25 hectares, um limite máximo não 
inferior a 25 nem superior a essa 
dimensão média.

Or. es

Justificação

Consideramos que não se deve limitar a superfície, a fim de que um jovem agricultor possa 
receber o pagamento adicional e tornar o apoio atrativo.

Alteração 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem optar por limitar 
o número de direitos ao pagamento 
ativados que devem ser tidos em conta:

Or. en

Justificação

A presente alteração simplifica o método de cálculo deste pagamento.
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Alteração 1976
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem optar por limitar 
o número de direitos ao pagamento 
ativados que devem ser tidos em conta:

Or. en

Justificação

Para fins de simplificação, uma vez que os jovens agricultores dirigem frequentemente 
explorações de grandes dimensões, toda a área deve ser elegível para o pagamento. Pode, no 
entanto, ser útil o estabelecimento facultativo de um limite máximo. Quaisquer critérios 
adicionais de elegibilidade para o regime de jovens agricultores devem ser facultativos, de 
modo a evitar encargos administrativos desnecessários.

Alteração 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros fixam um limite de, 
pelo menos, 50 hectares, concedendo aos 
Estados-Membros flexibilidade para o 
aumentar acima desse limiar até atingir, 
pelo menos, 2 % da dotação nacional.

Or. en
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Alteração 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros fixam um limite que 
não pode exceder os 100 hectares.

Or. en

Alteração 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros estabelecem um limite 
máximo de 100 hectares para inclusão no 
anexo.

Or. ro

Alteração 1980
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros fixam um limite que 
pode atingir, no máximo, 100 hectares.
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pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Or. fr

Alteração 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Na aplicação do primeiro parágrafo, os
Estados-Membros estabelecem um limite 
máximo de 100 hectares. 

Or. ro

Alteração 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:

Na aplicação das opções do primeiro e do 
segundo travessões do parágrafo anterior, 
os Estados-Membros respeitam os 
seguintes limites máximos do número de 
direitos ao pagamento ativados que devem 
ser tidos em conta:

Or. fr

Alteração 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen



AM\909525PT.doc 49/178 PE494.491v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é inferior 
ou igual a 25 hectares, um máximo de 25;

Suprimido

Or. en

Alteração 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é inferior 
ou igual a 25 hectares, um máximo de 25;

Suprimido

Or. en

Alteração 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é inferior 
ou igual a 25 hectares, um máximo de 25;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é inferior 
ou igual a 25 hectares, um máximo de 25;

Suprimido

Or. ro

Alteração 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é superior 
a 25 hectares, um limite máximo não 
inferior a 25 nem superior a essa 
dimensão média.

Suprimido

Or. en

Alteração 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é superior 

Suprimido
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a 25 hectares, um limite máximo não 
inferior a 25 nem superior a essa 
dimensão média.

Or. en

Alteração 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é superior 
a 25 hectares, um limite máximo não 
inferior a 25 nem superior a essa 
dimensão média.

Suprimido

Or. en

Alteração 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações 
agrícolas, fixada no anexo VI, é superior 
a 25 hectares, um limite máximo não 
inferior a 25 nem superior a essa 
dimensão média.

Suprimido

Or. ro
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Alteração 1991
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A superfície máxima elegível para efeitos 
do pagamento referido no presente 
capítulo não deve exceder 100 hectares 
por exploração.

Or. en

Alteração 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 55.º no que diz respeito às condições 
em que uma pessoa coletiva pode ser
considerada elegível para o pagamento a 
que se refere o n.º 1, em especial no que 
concerne a aplicação do limite de idade 
fixado no n.º 2, alínea b), a uma ou mais 
pessoas singulares que participam na 
pessoa coletiva.

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º no que diz respeito às modalidades de 
cálculo do pagamento concedido a uma 
pessoa coletiva considerada como um 
jovem agricultor, em conformidade com o 
n.º 2-A.

Or. fr

Alteração 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros utilizam 
uma percentagem do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II, que não 
pode ser superior a 2 %. Os Estados-
Membros notificam a Comissão, até 1 de 
Agosto de 2013, da percentagem estimada 
necessária para financiar esse pagamento.

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros utilizam 
uma percentagem do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II, que não 
pode ser superior a 4 %. Os Estados-
Membros notificam a Comissão, até 1 de 
Agosto de 2013, da percentagem estimada 
necessária para financiar esse pagamento.

Or. it

Justificação

A percentagem de financiamento deve ser aumentada de forma a não discriminar os jovens e 
as mulheres que pretendam iniciar uma atividade agrícola.

Alteração 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros utilizam 
uma percentagem do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II, que não 
pode ser superior a 2 %. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão, 
até 1 de agosto de 2013, da percentagem 
estimada necessária para financiar esse 
pagamento.

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros utilizam 
uma percentagem do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II, que não 
pode ser superior a 4 %. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão, 
até 1 de agosto de 2013, da percentagem 
estimada necessária para financiar esse 
pagamento.

Or. ro

Alteração 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros utilizam 
uma percentagem do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II, que não 
pode ser superior a 2 %. Os Estados-
Membros notificam a Comissão, até 1 de 
agosto de 2013, da percentagem estimada 
necessária para financiar esse pagamento.

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros utilizam 
uma percentagem do limite máximo
nacional anual fixado no anexo II, que não 
pode ser inferior a 1 % nem ser superior a 
2 %. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão, até 1 de agosto de 2013, da 
percentagem estimada necessária para 
financiar esse pagamento.

Or. en

Alteração 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros utilizam
uma percentagem do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II, que não 
pode ser superior a 2 %. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão, 
até 1 de agosto de 2013, da percentagem 
estimada necessária para financiar esse 
pagamento.

Para financiar o pagamento referido no 
artigo 36.º, os Estados-Membros podem 
utilizar uma percentagem do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
que não pode ser superior a 2 %. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão, 
até 1 de agosto de 2013, da percentagem 
estimada necessária para financiar esse 
pagamento.

Or. de

Alteração 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua percentagem 
estimada, com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2017. Os Estados-Membros 
notificam a Comissão da percentagem 
revista até 1 de agosto de 2016.

Os Estados-Membros podem, até 15 de 
outubro de cada ano a partir de 2014, 
reduzir a sua percentagem estimada, com 
base nos pedidos apresentados para esse 
ano. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão da percentagem revista até 15 de 
outubro de cada ano.

Or. es

Justificação

Com a presente alteração será possível alcançar uma melhor utilização anual dos fundos no 
regime de pagamento aos jovens agricultores, evitando-se uma subutilização do limite 
máximo fixado, o que originaria a geração de remanescentes.

Alteração 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua percentagem 
estimada, com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2017. Os Estados-Membros 
notificam a Comissão da percentagem 
revista até 1 de agosto de 2016.

Os Estados-Membros podem, até 15 de 
outubro de cada ano a partir de 2014,
reduzir a sua percentagem estimada com 
base nos pedidos apresentados para esse 
ano. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão da percentagem revista até 15 de 
outubro de cada ano.

Or. es

Justificação

Na eventualidade de o número de pedidos apresentados ser inferior à estimativa realizada 
para decidir sobre a percentagem de financiamento necessária para este regime, poderá 
verificar-se uma subutilização dos fundos previstos.
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Alteração 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua percentagem 
estimada, com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2017. Os Estados-Membros 
notificam a Comissão da percentagem 
revista até 1 de agosto de 2016.

Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de cada ano, rever a sua 
percentagem estimada, com efeitos a partir 
do ano subsequente. Os Estados-Membros 
notificam a Comissão da percentagem 
revista até 1 de agosto do ano anterior 
àquele em que a percentagem revista é 
aplicável.

Or. en

Alteração 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do máximo de 2 % fixado 
no n.º 1, sempre que o montante total do 
pagamento pedido num Estado-Membro 
em determinado ano exceda o limite 
máximo fixado nos termos do n.º 4, e 
sempre que este limite máximo seja 
inferior a 2 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II, os Estados-
Membros aplicam uma redução linear a 
todos os pagamentos a conceder a todos os 
agricultores em conformidade com o artigo 
25.º.

2. Sem prejuízo do máximo de 4 % fixado 
no n.º 1, sempre que o montante total do 
pagamento pedido num Estado-Membro 
em determinado ano exceda o limite 
máximo fixado nos termos do n.º 4, e 
sempre que este limite máximo seja 
inferior a 2 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II, os Estados-
Membros aplicam uma redução linear a 
todos os pagamentos a conceder a todos os 
agricultores em conformidade com o artigo 
25.º.

Or. it
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Alteração 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do máximo de 2 % fixado 
no n.º 1, sempre que o montante total do 
pagamento pedido num Estado-Membro 
em determinado ano exceda o limite 
máximo fixado nos termos do n.º 4, e 
sempre que este limite máximo seja 
inferior a 2 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II, os 
Estados-Membros aplicam uma redução 
linear a todos os pagamentos a conceder a 
todos os agricultores em conformidade 
com o artigo 25.º.

2. Sempre que o montante total do 
pagamento pedido num Estado-Membro 
em determinado ano exceda o limite 
máximo fixado nos termos do n.º 4, e 
sempre que este limite máximo seja 
inferior a 2 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II, os 
Estados-Membros aplicam uma redução 
linear a todos os pagamentos a conceder a 
todos os agricultores em conformidade 
com o artigo 25.º, até ao máximo de 2 % a 
que se refere o n.º 1.

Or. es

Alteração 2002
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base na percentagem estimada 
notificada pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 1, a Comissão, por meio de 
atos de execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento referido 
no artigo 36.º, numa base anual. Tais atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

4. Com base na percentagem estimada 
notificada pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 1, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 55.º, com vista a fixar o 
limite máximo correspondente para o 
pagamento referido no artigo 36.º, numa 
base anual.

Or. de

Justificação

A fixação de limites máximos no âmbito do pagamento para jovens agricultores não é uma 
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decisão meramente técnica.

Alteração 2003
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Gestão do risco disposições gerais

1. Os Estados-Membros podem cobrir:
(a) As contribuições financeiras, pagas 
diretamente aos agricultores ou aos 
agrupamentos 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;
(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 por fenómenos 
climáticos adversos, incluindo a seca;
(c) Um instrumento de estabilização dos 
rendimentos, sob a forma de 
contribuições financeiras para fundos 
mutualistas ou para um seguro, para 
compensar os agricultores 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 
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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 acentuada dos 
seus rendimentos.
3. Os Estados-Membros devem evitar 
qualquer tipo de sobrecompensação em 
resultado da eventual cumulação dessa 
ajuda com outros instrumentos de auxílio 
nacionais ou mútuos ou com os regimes 
de seguro privados. Para efeitos de 
cálculo do nível de rendimento dos 
agricultores dever-se-á também ter em 
conta o apoio direto ao rendimento 
concedido pelo Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização 33 
(doravante, «FEG»)
4. A Comissão tem o poder de adotar atos 
delegados nos termos do artigo 55.º no 
que respeita a duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais acordados em 
fundos de mutualização a que se refere o 
artigo 37.º-C, n.º 3, alínea b) e o artigo 
37.º-D, n.º 4.
5. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma revisão 
intercalar sobre a aplicação da medida de 
gestão de risco e propõe, se necessário, 
propostas legislativas adequadas para a 
melhorar.

Or. it

Alteração 2004
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-B
Seguro de colheitas, de animais e de 
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plantas
Artigo 37-B
1. O apoio a que se refere o artigo 37-A, n 
º 1, alínea a), será concedido somente 
para apólices de seguro que cubram os 
prejuízos causados por fenómenos 
climáticos adversos, doenças de animais, 
doenças de plantas ou pragas ou medidas 
tomadas em conformidade com a Diretiva 
2000/29/CE para erradicar ou limitar 
uma doença de uma planta ou uma 
infestação parasitária que provoquem 
uma redução na produção anual em mais 
de 30 % em comparação com a produção 
média anual do agricultor. A produção 
média anual é calculada com base nos 
dados relativos ao período de três ou cinco 
anos anteriores, excluindo o ano com 
menor produção e aquele com a maior 
produção ou, em circunstâncias 
excecionais, devidamente fundamentadas, 
a partir de resultados de um ano 
específico e nos 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
(b) índices climáticos (pluviosidade, 
temperatura, etc.), estabelecidos a nível 
local, regional ou nacional.
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.
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3. As compensações pagas pelas 
companhias de seguros não compensam 
mais do que o custo total de substituição 
das perdas previstas no artigo 37-A, n º 1, 
alínea a), e não implicam quaisquer 
obrigações nem indicações sobre o tipo ou 
a quantidade de produção futuras. Os 
Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para apoio 
mediante a aplicação de limites máximos 
adequados.

Or. it

Alteração 2005
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 37-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-C
Fundos mutualistas para doenças dos 

animais e das plantas, incidentes 
ambientais e fenómenos climáticos 

adversos
Para serem elegíveis para apoio, os 
fundos mutualistas em causa:
(a) são acreditados pela autoridade 
competente de acordo com a legislação 
nacional;
(b) conduzem uma política transparente 
em relação aos pagamentos destinados 
aos fundos e aos levantamentos dos 
mesmos;
(c) dispõem de regras claras sobre a 
atribuição de responsabilidades por 
eventuais dívidas contraídas.
2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
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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 
uma cobertura de seguro.
3. As contribuições financeiras a que se 
refere o artigo 37-A, n º 1, alínea b), 
podem abranger exclusivamente:
(a) Nos custos administrativos da criação 
do fundo mutualista, repartidos por um 
período máximo de três anos e de forma 
degressiva;
(b) os montantes entregues ao fundo 
mutualista a título de criação do próprio 
fundo para os 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.
Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.
4. No que respeita às doenças de animais, 
as compensações financeiras a que se 
refere o artigo 37-A, n º 1, alínea b), 
podem ser concedidas apenas em relação 
às doenças mencionadas na lista de 
doenças de animais redigida pela 
Organização Mundial para a saúde 
animal e/ou no anexo da Decisão 
90/424/CEE e para as doenças das 
abelhas.
5. Os Estados-Membros podem limitar as 
despesas elegíveis para apoio através da 
aplicação de:
(a) Limites máximos por fundo;
(b) Limites máximos unitários adequados.

Or. it
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Alteração 2006
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 37-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-D
Instrumento de estabilização dos 

rendimentos
1. O apoio a que se refere o artigo 37-A, n 
º 1, alínea c), pode ser concedido apenas 
se a diminuição dos rendimentos for 
superior a 30 % do rendimento anual 
médio desse agricultor nos três anos 
anteriores ou do seu rendimento médio 
trianual calculado sobre os cinco anos 
anteriores, excluindo o ano com o 
rendimento mais baixo e o ano com o 
rendimento mais elevado. Nos termos do 
artigo 37-A, n.º 1, alínea c), por 
«rendimento» entende-se a soma das 
receitas que o agricultor obtém através da 
venda da sua própria produção no 
mercado, incluindo qualquer tipo de 
apoio público e depois de subtraídos os 
custos dos meios de produção. Os 
pagamentos efetuados aos agricultores 
pelos fundos mutualistas ou pelo regime 
de seguros não compensam mais de 70 % 
da perda de rendimentos. Para serem 
elegíveis para apoio, os fundos 
mutualistas em causa:
(a) são acreditados pela autoridade 
competente de acordo com a legislação 
nacional;
(b) conduzem uma política transparente 
em relação aos pagamentos destinados 
aos fundos e aos levantamentos dos 
mesmos;
(c) dispõem de regras claras sobre a 
atribuição de responsabilidades por 
eventuais dívidas contraídas.
2. 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.
3. O apoio a que se refere o artigo 37-A, 
n.º 1, alínea c), pode ser concedido sob a 
forma de contribuição financeira nas 
entregas dos agricultores para o fundo 
mútuo. Os Estados-Membros definem as 
regras para a contribuição dos 
agricultores para o fundo.

Or. it

Alteração 2007
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 37-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-E
Disposições financeiras

1. Para financiar o pagamento a que se 
refere o artigo 37-A, os Estados-Membros 
detêm a possibilidade de decidir, até dia 1 
de agosto de 2013, se utilizam até 7 % do 
seu máximo nacional anual estabelecido 
no anexo II.
A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.
Os Estados-Membros detêm a 
possibilidade de revisão da própria 
decisão, até ao dia 1 de agosto de 2015 e 
até ao dia 1 de agosto de 2017, com efeitos 
a partir do ano sucessivo. Devem
comunicar a percentagem revista até dia 1 
de agosto do ano precedente àquele em 
que se aplicará a percentagem revista.
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2. Em função da percentagem do limite 
máximo nacional a utilizar pelos Estados-
Membros nos termos do n.º 1, a Comissão, 
por meio de atos de execução, fixa o limite 
máximo correspondente para esse 
pagamento numa base anual. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. it

Alteração 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem conceder 
apoio associado aos agricultores nas 
condições estabelecidas no presente 
capítulo.

Os Estados-Membros podem conceder 
apoio associado aos agricultores nas 
condições estabelecidas no presente 
capítulo. O apoio associado só pode ser 
concedido a:

Or. en

Alteração 2010
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 não é aplicável a cooperativas e 
outras entidades jurídicas cujos membros 
explorem em conjunto uma exploração 
agrícola ou que agrupem diversos 
agricultores que beneficiem de 
pagamentos diretos e que recebam e 
canalizem os pagamentos antes de os 
distribuir integralmente aos seus 
membros, aos quais o n.º 1 é aplicável 
enquanto pessoas singulares.

Or. de

Justificação

Na aplicação da limitação, cumpre evitar que as entidades como as cooperativas se vejam 
abrangidas pela aplicação das reduções. Tendo em vista a melhoria adicional da posição 
concorrencial da agricultura, a agricultura cooperativa adquire cada vez mais importância.

Alteração 2011
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido às 
produções a que se refere o anexo I do 
Tratado (TEU e TFEU), com exceção dos 
produtos da pesca.

Or. it

Alteração 2012
Wojciech Michał Olejniczak
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido

Or. pl

Justificação

O presente artigo, assim como as seguintes disposições do presente regulamento, 
estabelecem regras suficientemente claras relativas à definição de culturas elegíveis para 
receber o apoio associado. Para além disso, manter uma lista fechada contraria as 
orientações atuais da reforma da política agrícola comum e prejudica os objetivos da 
organização comum dos mercados dos produtos agrícolas.

Alteração 2013
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido
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Or. pl

Alteração 2014
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes sectores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido

Or. it

Alteração 2015
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido
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Or. en

Alteração 2016
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido

Or. en

Alteração 2017
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido

Or. en

Alteração 2019
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Suprimido
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Or. en

Alteração 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba açucareira, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
critérios adequados para a concessão do
apoio associado.

Or. en

Justificação

Deve ser concedido aos Estados-Membros um elevado grau de flexibilidade na aplicação do 
apoio associado.

Alteração 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 

O apoio associado pode ser concedido a 
qualquer setor agropecuário e talhadia de 
rotação curta.
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beterraba açucareira, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Or. es

Alteração 2022
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido às 
produções vegetal e animal.

Or. sk

Alteração 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 

O apoio associado pode ser concedido aos 
setores e produções a determinar por cada 
Estado-Membro, entre os elencados no 
anexo I do Tratado;
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de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2024
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes sectores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido às
produções a que se refere o anexo I do 
Tratado (TEU e TFEU), com exceção dos 
produtos da pesca.

Or. it

Alteração 2025
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 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 

O apoio associado pode ser concedido aos 
setores e produções a que se refere o 
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oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

anexo I do Tratado (TEU e TFEU), com 
exceção dos produtos da pesca.

Or. it

Justificação

A eliminação da lista pormenorizada dos setores aos quais é possível fornecer ajuda 
associada garante maior flexibilidade aos Estados-Membros e simplifica a sua aplicação. As 
disposições normativas preveem que a ajuda seja fornecida aos setores economicamente 
vulneráveis e essa condição delimita, de facto, o campo de aplicação.

Alteração 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
setores designados por cada 
Estado-membro a partir da lista prevista 
no anexo I ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. ro

Alteração 2027
Dominique Vlasto
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido 
pelos Estados-Membros aos setores e às 
produções enumerados no anexo I do 
Tratado sobre o Funcionamento da UE, 
entre os quais figuram os cereais, 
incluindo o trigo duro, as oleaginosas, as 
proteaginosas, as leguminosas para grão, o 
linho, o cânhamo, o arroz, os frutos de 
casca rija, a batata para fécula, o leite e 
produtos lácteos, as sementes, a carne de 
ovino e de caprino, a carne de bovino, o 
azeite, os bichos-da-seda, as forragens 
secas, o lúpulo, a beterraba sacarina, a 
cana-de-açúcar e a chicória, as frutas e os 
produtos hortícolas e a talhadia de rotação 
curta.

Or. fr

Alteração 2028
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba açucareira, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido a 
todos os setores agrícolas ou a regiões de 
um Estado-Membro em que alguns tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos enfrentam 
determinadas dificuldades e são 
especialmente importantes no plano 
económico e/ou social e/ou ambiental.



PE494.491v01-00 76/178 AM\909525PT.doc

PT

.

Or. lv

Alteração 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba açucareira, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: arroz, leite e 
produtos lácteos, carde de ovino e de 
caprino e carne de bovino.

Or. en

Justificação

O apoio associado deve ser disponibilizado para os mesmos produtos já contemplados no 
sistema atual. A finalidade do recurso ao apoio associado deve normalmente restringir-se à 
ajuda à produção animal e leiteira extensiva em zonas com risco de abandono, onde as 
alternativas de produção sejam muito limitadas, nomeadamente para compensar o efeito 
redistributivo da mudança para o modelo regional de pagamentos, que afeta negativamente 
estes tipos de produção. 

Alteração 2030
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba açucareira, cana-de-açúcar e
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: 
proteaginosas leguminosas, leguminosas 
para grão, linho, sementes de linho,
cânhamo, arroz, frutos de casca rija, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, vinha, lúpulo, cana-de-
açúcar, chicória, frutas e produtos 
hortícolas.

Or. en

Alteração 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, batata para 
conservação, batata para processamento, 
leite e produtos lácteos, sementes, carne de 
ovino e de caprino, carne de bovino, carne 
de suíno e carne de aves de capoeira, 
ovos, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-
açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, leguminosas forrageiras, linho, 
cânhamo, arroz, frutos de casca rija, batata 
para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne e leite de ovino e de 
caprino, carne de bovino, azeite e azeitona 
de mesa, bichos-da-seda, apicultura,
forragens secas, lúpulo, beterraba sacarina, 
cana-de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas, incluindo batatas de consumo, 
algodão, tabaco e talhadia de rotação 
curta.

Or. es

Justificação

Consideramos que se deve ampliar a lista de setores ou, se for caso disso, deixar a opção ao 
critério dos Estados-Membros, para que estes possam selecionar os setores em dificuldades 
com relevância socioeconómica ou ambiental no seu território.

Alteração 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba açucareira, cana-de-açúcar e 

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
frutas e produtos hortícolas e talhadia de 



AM\909525PT.doc 79/178 PE494.491v01-00

PT

chicória, frutas e produtos hortícolas e
talhadia de rotação curta.

rotação curta, vinha (vinificação e vinho 
de mesa), apicultura, avicultura, 
cunicultura e suinicultura.

Or. es

Alteração 2034
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, leguminosas forrageiras, soja,
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
batata para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne de ovino, carne de suíno e 
de caprino, carne de bovino, azeite, bichos-
da-seda, forragens secas, lúpulo, beterraba 
sacarina, cana-de-açúcar e chicória, frutas e 
produtos hortícolas e talhadia de rotação 
curta.

Or. en

Alteração 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, leguminosas forrageiras, soja, 
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
batata para fécula, leite e produtos lácteos, 
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e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

sementes, carne de ovino e de caprino, 
carne de bovino, suínos, tabaco, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite e 
azeitona de mesa, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, beterraba sacarina, 
cana-de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas, algodão, tabaco e talhadia de 
rotação curta, onde se incluem o eucalipto 
e «pinus insignis».

Or. es

Alteração 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
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para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite e 
azeitonas de mesa, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, beterraba sacarina, 
cana-de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas, algodão, tabaco e talhadia de 
rotação curta.

Or. es

Alteração 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, tabaco, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, aves de 
capoeira, suínos, azeite, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, beterraba 
açucareira, cana-de-açúcar e chicória, 
frutas e produtos hortícolas e talhadia de 
rotação curta.

Or. en

Alteração 2039
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos O apoio associado pode ser concedido aos 
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seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, batata, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno, aves de capoeira e ovos, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2040
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, trigo duro, proteaginosas, 
leguminosas para grão, linho, cânhamo, 
arroz, frutos de casca rija, batata para 
fécula, leite e produtos lácteos, sementes, 
carne de ovino e de caprino, carne de 
bovino, carne de equino, azeite, bichos-da-
seda, forragens secas, lúpulo, beterraba 
sacarina, cana-de-açúcar e chicória, frutas e 
produtos hortícolas e talhadia de rotação 
curta.

Or. fr

Alteração 2041
José Bové

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, vinha, 
lúpulo, tabaco, beterraba sacarina, cana-de-
açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. fr

Alteração 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: 
proteaginosas, leguminosas para grão, 
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
leite e produtos lácteos, sementes, carne de 
ovino e de caprino, carne de bovino, outros 
ramos do setor da produção animal (por 
exemplo, carne de suíno), azeite, bichos-
da-seda, forragens secas, lúpulo, beterraba 
sacarina, cana-de-açúcar e chicória, frutas e 
produtos hortícolas e talhadia de rotação 
curta.

Or. en

Alteração 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão e forrageiras, linho, cânhamo, 
arroz, frutos de casca rija, batata para 
fécula, leite e produtos lácteos, sementes, 
carne de ovino e de caprino, carne de 
bovino, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-
açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. fr

Alteração 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite,
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba açucareira, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, arroz, frutos de casca rija, batata 
para fécula, leite e produtos lácteos, 
sementes, carne de ovino e de caprino, 
carne de bovino, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba açucareira, cana-
de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2045
Janusz Wojciechowski
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
tabaco, beterraba sacarina, cana-de-açúcar 
e chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

Or. pl

Alteração 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de suíno, carne de 
bovino, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba açucareira, cana-
de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2047
Robert Dušek
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba açucareira, cana-
de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2048
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba açucareira, cana-
de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2049
Juozas Imbrasas
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de suíno, carne de 
bovino, azeite, bichos-da-seda, forragens 
secas, lúpulo, beterraba açucareira, cana-
de-açúcar e chicória, frutas e produtos 
hortícolas e talhadia de rotação curta.

Or. en

Alteração 2050
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
caça de criação, azeite, bichos-da-seda, 
forragens secas, lúpulo, beterraba 
açucareira, cana-de-açúcar e chicória, 
frutas e produtos hortícolas e talhadia de 
rotação curta.

Or. en
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Alteração 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba açucareira, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta, produtos 
apícolas e plantas medicinais e 
aromáticas.

Or. ro

Alteração 2052
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, produtos 
apícolas, plantas medicinais e aromáticas,
lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-açúcar 
e chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.
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Or. fr

Alteração 2053
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas,
talhadia de rotação curta e produtos 
agrícolas com marcas oficiais de 
qualidade, nomeadamente a agricultura 
biológica.

Or. fr

Justificação

A associação das ajudas é necessária do ponto de vista económico e territorial para 
assegurar os níveis de produção dos produtos agrícolas envolvidos.

Alteração 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
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produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas.

Or. pt

Alteração 2055
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os créditos relativos aos pagamentos 
associados são prioritariamente afetados 
às produções que beneficiem de 
pagamentos associados durante o período 
de 2010-2013, nos termos dos artigos 68.º, 
101.º e 111.º do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009.

Or. fr

Alteração 2056
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode também ser 
concedido a favor de produções 
produzidas sob sistemas de qualidade 
europeus ou reconhecidos pelos 
Estados-Membros.

Or. fr
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Alteração 2057
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-
Membro em que tipos específicos de 
agricultura ou sectores agrícolas 
específicos enfrentam certas dificuldades 
e são especialmente importantes por 
motivos económicos e/ou sociais e/ou 
ambientais.

2. O apoio associado poderá ser concedido 
aos setores e às produções a que se refere 
o anexo I do Tratado.

Or. it

Alteração 2058
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-
Membro em que tipos específicos de 
agricultura ou setores agrícolas 
específicos enfrentam certas dificuldades e 
são especialmente importantes por 
motivos económicos e/ou sociais e/ou 
ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores que enfrentam certas dificuldades 
ou zonas ambientalmente sensíveis, ou, 
nos mesmos setores, para tipos de 
agricultura economicamente vulneráveis. 

Or. en

Alteração 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado pode ser concedido a 
setores ou regiões de um Estado-Membro 
na agricultura ou em setores agrícolas 
específicos que: 

a) enfrentam certas dificuldades e são 
especialmente importantes por motivos 
económicos e/ou sociais ou de 
insularidade, e/ou

b) se revestem de particular importância 
para a proteção ou a melhoria do 
ambiente e/ou do clima e/ou da 
biodiversidade.
De igual modo, são concedidos apoios 
para estimular produções de qualidade, 
que incentivam a competitividade ou 
promovem a concentração ou 
organização comercial do setor em 
questão.

Or. es

Alteração 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

Em conformidade com o disposto no 
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artigo 22.º, n.º 7, nos Estados-Membros 
ou nas regiões onde haja criação de gado 
bovino, ovino ou caprino com uma base 
territorial limitada em termos de 
exploração, com a finalidade de respeitar 
os critérios objetivos e não 
discriminatórios referidos no artigo 20.º, e 
em conformidade com o estabelecido no 
parágrafo anterior, será disponibilizado 
um auxílio especial a estes setores por 
meio dos apoios associados estipulados no 
presente capítulo.

Or. es

Justificação

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Alteração 2061
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais. Deve, por 
conseguinte, ser submetido a uma 
avaliação de impacto específica, levada a 
cabo pelo Estado-Membro em questão e 
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notificada à Comissão.

Or. en

Alteração 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais, permitindo, em 
particular, manter ou aumentar o nível de 
emprego.

Or. pl

Alteração 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais. Os agricultores 
beneficiários de apoio associado devem 
ser dispensados da redução progressiva e 
limitação do pagamento previstas no 
capítulo 1 do título III.
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Or. en

Alteração 2064
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos,
sociais e ambientais, designadamente a 
proteção do clima, a biodiversidade e a 
valorização da paisagem.

Or. en

Alteração 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais. Os 
Estados-Membros devem estar 
particularmente atentos aos setores 
vulneráveis devido à supressão de 
anteriores pagamentos associados ou 
específicos da UE.
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Or. en

Alteração 2066
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais, bem como 
especialmente importantes no que respeita 
ao bem-estar dos animais de criação.

Or. sk

Alteração 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser 
concedido a setores ou regiões de um 
Estado-Membro em que tipos específicos 
de agricultura ou setores agrícolas 
específicos enfrentam certas dificuldades e 
são especialmente importantes por motivos 
económicos e/ou sociais e/ou ambientais.

2. Setores ou regiões de um 
Estado-Membro em que tipos específicos 
de agricultura ou setores agrícolas 
específicos enfrentam certas dificuldades e 
são especialmente importantes por motivos 
económicos e/ou sociais e/ou ambientais.

Or. en

Alteração 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio associado pode ser 
regionalizado dentro de um 
Estado-Membro, independentemente de o 
Estado em causa optar ou não por 
implementar o pagamento de base a nível 
regional.

Or. es

Justificação

Propõe-se um artigo que especifique a possibilidade de regionalização dos apoios associados, 
independentemente de se optar ou não por implementar o pagamento de base a nível regional, 
a fim de que a Catalunha possa decidir em matéria de apoios associados e, assim, distribuir 
este apoio económico em função da sua realidade agropecuária.

Alteração 2069
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, o apoio 
associado pode igualmente ser concedido a 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detinham direitos ao pagamento 
concedidos em conformidade com o título 
III, capítulo 3, secção 2, e o artigo 71.º-M 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e com 
os artigos 60.º e 65.º, quarto parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
dispõem de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento a título 
do regime de pagamento de base referido 
no título III, capítulo 1, do presente 
regulamento.

3. Em derrogação do n.º 2, o apoio 
associado pode igualmente ser concedido a 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detinham direitos ao pagamento 
concedidos em conformidade com o título 
III, capítulo 3, secção 2, e o artigo 71.º-M 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e com 
os artigos 60.º e 65.º, quarto parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
dispõem de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento a título 
do regime de pagamento de base referido 
no título III, capítulo 1, do presente 
regulamento. Não são elegíveis para 
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pagamentos associados as explorações 
com produção animal e área insuficiente 
para absorver o estrume líquido e outras 
práticas insustentáveis.

Or. en

Alteração 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o disposto no 
parágrafo anterior, os produtores do setor 
pecuário e dos produtos lácteos, carne de 
bovino, carne de ovino e caprino, que não 
dispõem de superfície registada em seu 
nome para exercer a atividade, podem 
aceder a um regime de pagamentos 
baseados em direitos especiais.

Or. es

Alteração 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
conceder apoio associado aos agricultores 
que no período entre 2008 – 2010 
detinham direitos especiais de acordo com 
os artigos 60.º e 65.º do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, independentemente do 
pagamento de base a que se refere o título 
III, capítulo 1.
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Or. it

Alteração 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
conceder apoios associados a agricultores 
com direitos especiais em 2010, em 
conformidade com os artigos 60.º e 65.º do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, 
independentemente do pagamento de base 
referido no título III, capítulo 1.

Or. es

Justificação

Pretende-se reduzir o problema dos montantes avultados por direito e a dificuldade relativa à 
disponibilidade de superfície no novo modelo de pagamentos.

Alteração 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros podem 
conceder apoios associados aos criadores 
que não sejam proprietários da maior 
parte das superfícies que utilizam para 
exercer a sua atividade.

Or. es
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Justificação

Pretende-se reduzir o problema dos montantes avultados por direito e a dificuldade relativa à 
disponibilidade de superfície no novo modelo de pagamentos.

Alteração 2074
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais, dos métodos de cultivo e 
gestão ambiental sustentáveis e do 
emprego no setor agrícola nas regiões em 
causa, com base nas condições 
estabelecidas no n.º 2.

Or. en

Alteração 2075
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa ou 
para voltar a desenvolver as produções. 
Os apoios associados com vocação 
ambiental podem ser concedidos dentro de 
um limite a fixar pelos Estados-Membros 
em função de objetivos ou de desafios 
ambientais determinados, e apresentado à 
Comissão para validação.
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Or. fr

Alteração 2076
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
emprego e/ou de produção atuais nas 
regiões em causa, nomeadamente nas 
zonas com condicionantes naturais, como 
as regiões insulares, e zonas 
ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 2077
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa, 
nomeadamente em zonas com 
condicionantes naturais, como as zonas 
ultraperiféricas, e a favor dos setores de 
produção que favoreçam o emprego.

Or. fr

Justificação

A associação das ajudas é necessária do ponto de vista económico e territorial para 
assegurar os níveis de produção das zonas envolvidas.
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Alteração 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
emprego e/ou de produção atuais nas 
regiões em causa e para manter e/ou 
aumentar a produção e o emprego no 
setor.

Or. es

Alteração 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção e de emprego agrícola atuais nas 
regiões em causa.

Or. fr

Alteração 2080
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Em caso de aplicação do artigo 20.º, 
os Estados-Membros podem estabelecer 
financiamentos diferentes para as regiões 
definidas nos termos desse mesmo artigo.

Or. pt

Alteração 2081
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em caso de aplicação do artigo 20.º, 
os Estados-Membros podem afetar 
financiamentos diferentes para zonas 
regionais definidas, nos termos do mesmo 
artigo.

Or. fr

Justificação

A alteração permite uma aplicação a nível regional, tal como previsto no artigo 20.º.

Alteração 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio associado tem a forma de um 
pagamento anual e é concedido dentro de 
limites quantitativos definidos e baseados 
em superfícies e rendimentos fixos ou 
num número fixo de animais.

5. O apoio associado tem a forma de um 
pagamento anual e é concedido dentro de 
limites quantitativos e baseados em 
critérios objetivos.
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Or. es

Justificação

Deve ser mantida uma flexibilidade suficiente para a definição dos critérios mais adequados 
às especificidades de cada região e sistema produtivo.

Alteração 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio associado tem a forma de um 
pagamento anual e é concedido dentro de 
limites quantitativos definidos e baseados 
em superfícies e rendimentos fixos ou 
num número fixo de animais.

5. O apoio associado tem a forma de um 
pagamento anual e é concedido dentro de 
limites quantitativos.

Or. es

Justificação

Propõe-se igualmente que a forma adotada em matéria de pagamentos associados não se 
restrinja à sua compatibilidade com a «caixa azul» da OMC.  Uma vez que na «caixa âmbar» 
se dispõe de margem suficiente relativamente aos atuais e futuros compromissos, a Comissão 
deve, como tem feito até aqui, preservar a liberdade dos Estados-Membros para que, dentro 
dos limites estabelecidos, atribuam o tipo de apoio que considerem adequado.

Alteração 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O apoio associado é degressivo: em 
2019, o apoio é, no máximo, 50 por cento 
do pagamento concedido em 2014.

Or. de
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Alteração 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 2086
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 15 % do respetivo limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 15 % do respetivo limite 
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nacional anual fixado no anexo II. máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. fr

Alteração 2088
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 15 % do respetivo limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 15 % do respetivo limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. es

Alteração 2090
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 15 % do respetivo limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar a parte necessária do respetivo 
limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II.

Or. fr

Alteração 2092
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
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utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

utilizar até 10 % do respetivo limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. en

Justificação

A percentagem para o apoio associado deve ser a mesma em toda a UE e não deve ser 
superior a 10 %.

Alteração 2093
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 3,5 % do respetivo limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional ou regional anual fixado no 
anexo II.

Or. en
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Alteração 2095
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional ou regional anual fixado no 
anexo II.

Or. en

Alteração 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A percentagem do limite máximo 
nacional referido no n.º 1 aumentou três 
pontos para os Estados-Membros que 
decidirem utilizar pelo menos 3 % do seu 
limite máximo nacional definido no 
anexo II para apoiar a produção de 
proteaginosas em virtude do presente 
capítulo.

Or. fr

Alteração 2097
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2



PE494.491v01-00 110/178 AM\909525PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que:

Suprimido

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou
b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.o 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 2098
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados- Suprimido
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Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que:
a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou
b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que:

Suprimido

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
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por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou
b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. en

Justificação

O apoio associado só deve ser usado em circunstâncias excecionais, uma vez que distorce 
consideravelmente a concorrência entre os agricultores em diferentes Estados-Membros. Não 
há qualquer justificação para que um Estado-Membro que já tenha recorrido a esta medida 
possa continuar a usá-la, provocando distorções ainda maiores no seio do mercado único.

Alteração 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que:

Suprimido
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a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do 
artigo 111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou
b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. fr

Alteração 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que:

Suprimido

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
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111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou
b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que:

Suprimido

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do 
artigo 111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou
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b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. fr

Alteração 2103
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 20 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que:

Or. bg

Alteração 2104
Iratxe García Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10 % do limite máximo nacional anual 

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 20 % do limite máximo nacional anual 
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fixado no anexo II, desde que: fixado no anexo II, desde que:

Or. es

Alteração 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 20 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que:

Or. es

Alteração 2106
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 20 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

Or. en

Alteração 2107
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que:

2. Os Estados-Membros devem poder 
estabelecer o seu próprio nível de apoio, o 
qual não deve exceder o limite máximo de 
15 % definido no n.º 1.

Or. en

Alteração 2108
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 15 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

Or. it

Justificação

O objetivo é tornar mais flexível o processo de capacitação financeira para que este seja 
suficiente para cobrir as necessidades de um Estado-Membro em que tipos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos, que sejam especialmente importantes por motivos económicos 
e/ou sociais e/ou ambientais, enfrentam dificuldades.

Alteração 2109
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 15 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 
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anexo II, desde que: anexo II, desde que:

Or. en

Alteração 2110
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 15 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

Or. en

Alteração 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 15 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que:

Or. fr

Justificação

As produções que beneficiam de apoio associado são essenciais por motivos económicos, 
sociais, ambientais e de preservação do património. Os desafios são de tal ordem, que 
convém dar uma maior margem de manobra aos Estados-Membros que assim o desejarem.

Alteração 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
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Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 %
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar o limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II:

Or. en

Alteração 2113
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 %
do limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar o limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II:

Or. en

Alteração 2114
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que:

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar o
limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II:

Or. lv
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Alteração 2115
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou

Suprimido

Or. en

Alteração 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou

Suprimido

Or. en



AM\909525PT.doc 121/178 PE494.491v01-00

PT

Alteração 2117
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou

Suprimido

Or. en

Alteração 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único por 
superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou

a) Até 20 %, desde que tenham aplicado, 
até 31 de dezembro de 2013, o regime de 
pagamento único por superfície 
estabelecido no título V do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009 ou financiado medidas ao 
abrigo do artigo 111.º desse regulamento 
ou estejam abrangidos pela derrogação 
prevista no artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de 
Malta, no artigo 69.º, n.º 1, do mesmo 
regulamento; e/ou

Or. en
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Alteração 2119
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único por 
superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou

a) Até 20 %, caso tenham aplicado, até 31 
de dezembro de 2013, o regime de 
pagamento único por superfície 
estabelecido no título V do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009 ou financiado medidas ao 
abrigo do artigo 111.º desse regulamento 
ou estejam abrangidos pela derrogação 
prevista no artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de 
Malta, no artigo 69.º, n.º 1, do mesmo 
regulamento; e/ou

Or. lv

Alteração 2120
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da
secção 6, do mesmo regulamento.

Suprimido
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Or. en

Alteração 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 2122
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 

Suprimido
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no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 5 % 
do seu montante disponível para concessão 
dos pagamentos diretos previstos nos 
títulos III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e e), 
desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento.

b) Até 10 %, desde que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 5 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 2124
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 5 % 
do seu montante disponível para concessão 
dos pagamentos diretos previstos nos 
títulos III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e e), 
desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento.

b) Até 10 %, caso tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 5 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. lv

Alteração 2125
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 5 % 
do seu montante disponível para concessão 
dos pagamentos diretos previstos nos 
títulos III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e e), 
desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento.

b) Até 10 %, desde que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 5 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento.

Or. en
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Alteração 2126
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-
2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Suprimido

Or. en

Alteração 2127
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-

Suprimido
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2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Or. en

Alteração 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-
2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 

Suprimido



PE494.491v01-00 128/178 AM\909525PT.doc

PT

de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Or. en

Alteração 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-
2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Suprimido

Or. en

Justificação

As percentagens de associação devem ser as mesmas em toda a UE. Os Estados-Membros 
não devem ter a possibilidade de ir mais além.
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Alteração 2130
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-
2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Suprimido

Or. en

Alteração 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
de 2010-2013 mais de 10 % do seu 
montante disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 

Suprimido
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III, IV e V do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, do apoio previsto no 
artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), subalíneas i) 
a iv), b) e e), desse regulamento ou das 
medidas ao abrigo do título IV, capítulo 1, 
com exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Or. fr

Alteração 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-
2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 

Suprimido
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artigo 41º.

Or. en

Alteração 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
de 2010-2013 mais de 10 % do seu 
montante disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, do apoio previsto no 
artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), subalíneas i) 
a iv), b) e e), desse regulamento ou das 
medidas ao abrigo do título IV, capítulo 1, 
com exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 2134
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-
2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º.

Suprimido

Or. en

Alteração 2135
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
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Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º.

Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento, das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, ou o 
apoio previsto no capítulo 4 do título V 
desse regulamento, podem decidir utilizar 
20 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação da 
Comissão em conformidade com o artigo 
41º.

Or. bg

Alteração 2136
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º.

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-2013 
mais de 10 % do seu montante disponível 
para concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 15 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º.

Or. it
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Justificação

O objetivo é tornar mais flexível o processo de capacitação financeira para que este seja 
suficiente para cobrir as necessidades de um Estado-Membro em que tipos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos, que sejam especialmente importantes por motivos económicos 
e/ou sociais e/ou ambientais, enfrentam dificuldades

Alteração 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-2013 
mais de 10 % do seu montante disponível 
para concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º.

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos no artigo 182.º, n.º 7, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho, de 22 de outubro de 2007, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento OCM única) e nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e e), 
desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação da 
Comissão em conformidade com o artigo 
41º.

Or. en
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(JO L 299 de 16.11.07, p. 1)

Justificação

Deve acrescentar-se a referência ao artigo 182.º, n.º 7, do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 
para que todo o apoio associado baseado no artigo 68.º do Regulamento (CE) n.º 73/2009 
seja tido em conta para o cálculo.

Alteração 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-2013 
mais de 10 % do seu montante disponível 
para concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º.

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-2013 
mais de 10 % do seu montante disponível 
para concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, assim 
como os Estados-Membros que tenham
concedido pagamentos diretos nacionais 
complementares conforme previsto no 
título V, capítulo 4, do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 e pagamentos específicos, 
podem decidir utilizar mais de 10 % do 
limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, mediante aprovação da Comissão 
em conformidade com o artigo 41º.

Or. en
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Justificação

Devem ser concedidas as mesmas possibilidades a todos os Estados-Membros para 
estabelecerem o limite percentual do apoio associado, a fim de evitar distorções da 
concorrência.

Alteração 2139
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-2013 
mais de 10 % do seu montante disponível 
para concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º.

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-2013 
mais de 10 % do seu montante disponível 
para concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º. Este 
número deverá ser suprimido até 2016.

Or. en

Alteração 2140
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A percentagem dos limites máximos 
nacionais referidos nos n.ºs 1 a 3 deve ser 
aumentada em 3 pontos para os 
Estados-Membros que decidirem usar 
pelo menos 3 % do seu limite máximo 
nacional fixado no anexo II para apoiar a 
produção de proteaginosas nos termos do 
presente capítulo.

Or. en

Justificação

A produção de proteaginosas na UE, que é atualmente deficitária, deve ser incentivada no 
quadro do apoio associado voluntário, cumprindo, por conseguinte, as obrigações da UE no 
seio da OMC.

Alteração 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão 
tomada nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 e 
decidir, com efeitos a partir de 2017:

Suprimido

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.ºs 1 e 2, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;
b) Reduzir a percentagem utilizada para o 
financiamento do apoio associado e, se 
necessário, alterar as condições para a 
concessão deste apoio;
c) Cessar a concessão do apoio ao abrigo 
do presente capítulo.

Or. fr
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Alteração 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017:

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de cada ano, rever a sua decisão 
tomada nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 e 
decidir, com efeitos a partir do ano 
subsequente:

Or. es

Alteração 2143
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017:

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de cada ano, rever a sua decisão 
tomada nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 e 
decidir, com efeitos a partir do ano 
subsequente:

Or. bg

Alteração 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos dos n.os 1, 2 e 3 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017:

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2015 e/ou 1 de agosto de 2017, 
rever a sua decisão tomada nos termos dos 
n.os 1, 2 e 3 e decidir, com efeitos a partir 
do ano subsequente:

Or. en

Alteração 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos dos n.os 1, 2 e 3 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017:

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos do n.º 1 e decidir, a partir de 
2017:

Or. en

Alteração 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos dos n.os 1, 2 e 3 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017:

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos do n.º 1 e decidir, a partir de 
2017:

Or. en
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Alteração 2147
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos dos n.os 1, 2 e 3 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017:

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos do n.º 1 e decidir, a partir de 
2017:

Or. en

Alteração 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.os 1 e 2, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos do n.º 1, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;

Or. en

Alteração 2149
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.os 1 e 2, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos do n.º 1, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;
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Or. en

Alteração 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.ºs 1 e 2, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.ºs 1, 2 e 3, dentro dos limites 
aí estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;

Or. es

Alteração 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.ºs 1 e 2, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.ºs 1, 2 e 3, dentro dos limites 
aí estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio;

Or. es

Justificação

Pede-se uma maior flexibilidade a fim de poder adotar uma maior prudência na conceção 
inicial das medidas, podendo-se numa fase posterior, com base nos resultados obtidos em 
anos anteriores, dotá-las de maior financiamento se o pedido for superior ao inicialmente 
estimado e, em segundo lugar, ter em consideração setores inicialmente não abrangidos.
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Alteração 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em função da decisão tomada por cada 
Estado-Membro nos termos dos n.ºs 1 a 4 
sobre a proporção do limite máximo 
nacional a utilizar, a Comissão, por meio 
de atos de execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o apoio, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Suprimido

Or. fr

Alteração 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em função da decisão tomada por cada 
Estado-Membro nos termos dos n.os 1 a 4
sobre a proporção do limite máximo 
nacional a utilizar, a Comissão, por meio 
de atos de execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o apoio, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

5. Em função da decisão tomada por cada 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 sobre 
a proporção do limite máximo nacional a 
utilizar, a Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o apoio, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2154
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em função da decisão tomada por cada 
Estado-Membro nos termos dos n.os 1 a 4
sobre a proporção do limite máximo 
nacional a utilizar, a Comissão, por meio 
de atos de execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o apoio, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

5. Em função da decisão tomada por cada 
Estado-Membro nos termos dos n.os 1 e 2
sobre a proporção do limite máximo 
nacional a utilizar, a Comissão, por meio 
de atos de execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o apoio, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2155
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em função da decisão tomada por cada 
Estado-Membro nos termos dos n.os 1 a 4 
sobre a proporção do limite máximo 
nacional a utilizar, a Comissão, por meio 
de atos de execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o apoio, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

5. Em função da decisão tomada por cada 
Estado-Membro nos termos dos n.os 1 a 4 
sobre a proporção do limite máximo 
nacional a utilizar, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 55.º, com vista 
a fixar o limite máximo correspondente 
para o apoio, numa base anual.

Or. de

Justificação

A fixação de limites máximos no âmbito do pagamento para o pagamento associado 
voluntário não é uma decisão meramente técnica.

Alteração 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Apoio complementar nacional voluntário
1. Os Estados-Membros que decidirem 
prestar apoio associado voluntário no 
setor da vaca em aleitamento, em 
conformidade com o artigo 38.º, podem 
conceder um prémio nacional 
suplementar a um agricultor, para 
completar o montante do apoio associado 
de que este beneficie no mesmo ano civil.
2. Os Estados-Membros comunicam as
condições desse apoio nacional 
suplementar ao mesmo tempo e segundo 
as mesmas modalidades que os apoios 
associados.

Or. fr

Alteração 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Suprimido
Notificação

1. As decisões referidas no artigo 39.º são 
notificadas à Comissão até à data referida 
nesse artigo e, com exceção da decisão 
referida no artigo 39.º, n.º 4, alínea c), a 
notificação inclui informações sobre as 
regiões visadas, os tipos de agricultura ou 
setores em causa e o nível do apoio a 
conceder.
2. As decisões a que se refere o artigo 39.º, 
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n.os 2 e 3, ou, se for caso disso, o artigo 
39.º, n.º 4, alínea a), incluem igualmente 
uma descrição pormenorizada da situação 
especial na região visada e as 
características especiais dos tipos de 
agricultura ou setores agrícolas 
específicos que tornam a percentagem 
referida no artigo 39.º, n.º 1, insuficiente 
para fazer face às dificuldades a que se 
refere o artigo 38.º, n.º 2, e que justificam 
um nível de apoio superior.

Or. en

Alteração 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões referidas no artigo 39.º são 
notificadas à Comissão até à data referida 
nesse artigo e, com exceção da decisão 
referida no artigo 39.º, n.º 4, alínea c), a 
notificação inclui informações sobre as 
regiões visadas, os tipos de agricultura ou 
setores em causa e o nível do apoio a 
conceder.

1. As decisões referidas no artigo 39.º são 
notificadas à Comissão até à data referida 
nesse artigo e, com exceção da decisão 
referida no artigo 39.º, n.º 4, alínea c), a 
notificação inclui informações sobre as 
regiões visadas, os tipos de agricultura ou 
setores em causa, o nível do apoio a 
conceder e os níveis de produção atuais 
no(s) setor(es) e região(ões) em causa.

Or. en

Justificação

Devem ser introduzidas garantias para assegurar que o apoio associado só é concedido na 
medida necessária para criar um incentivo à manutenção dos níveis de produção atuais nas 
regiões em causa.

Alteração 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As decisões a que se refere o artigo 
39.º, n.os 2 e 3, ou, se for caso disso, o
artigo 39.º, n.º 4, alínea a), incluem 
igualmente uma descrição pormenorizada 
da situação especial na região visada e as 
características especiais dos tipos de 
agricultura ou setores agrícolas específicos 
que tornam a percentagem referida no 
artigo 39.º, n.º 1, insuficiente para fazer 
face às dificuldades a que se refere o artigo 
38.º, n.º 2, e que justificam um nível de 
apoio superior.

2. As referidas decisões, ou, se for caso 
disso, as referidas no artigo 39.º, n.º 2, 
alínea a), incluem igualmente uma 
descrição pormenorizada da situação 
especial na região visada e as 
características especiais dos tipos de 
agricultura ou setores agrícolas específicos 
que tornam a percentagem referida no 
artigo 39.º, n.º 1, insuficiente para fazer 
face às dificuldades a que se refere o artigo 
38.º, n.º 2, e que justificam um nível de 
apoio superior.

Or. en

Alteração 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões referidas no artigo 39.º são 
notificadas à Comissão até à data referida 
nesse artigo e, com exceção da decisão
referida no artigo 39.º, n.º 4, alínea c), a 
notificação inclui informações sobre as 
regiões visadas, os tipos de agricultura ou 
setores em causa e o nível do apoio a 
conceder.

1. As decisões referidas no artigo 39.º são 
notificadas à Comissão até à data referida 
nesse artigo e, com exceção da decisão 
referida no artigo 39.º, alínea c), a 
notificação inclui informações sobre as 
regiões visadas, os tipos de agricultura ou 
setores em causa e o nível do apoio a 
conceder.

Or. en

Alteração 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As decisões a que se refere o artigo 39.º, 
n.os 2 e 3, ou, se for caso disso, o artigo 
39.°, n.° 4, alínea a), incluem igualmente 
uma descrição pormenorizada da situação 
especial na região visada e as 
características especiais dos tipos de 
agricultura ou setores agrícolas 
específicos que tornam a percentagem 
referida no artigo 39.º, n.º 1, insuficiente 
para fazer face às dificuldades a que se 
refere o artigo 38.º, n.º 2, e que justificam 
um nível de apoio superior.

2. Até 1 de agosto do ano seguinte ao 
primeiro ano de execução do referido 
apoio, devem ser comunicadas à 
Comissão quaisquer alterações registadas 
nos níveis de produção no(s) setor(es) e 
região(ões) em que o foi implementado o 
apoio associado. 

Or. en

Justificação

O apoio associado só pode ser concedido na medida necessária para criar um incentivo à 
manutenção dos níveis de produção atuais nas regiões em causa.

Alteração 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º Suprimido
Aprovação pela Comissão

1. A Comissão, por meio de um ato de 
execução, aprova a decisão a que se 
refere o artigo 39.º, n.º 3, ou, se for caso 
disso, o artigo 39.º, n.º 4, alínea a), 
sempre que seja demonstrada uma das 
seguintes necessidades na região ou setor 
em causa:
a) A necessidade de manter um certo nível 
de produção específica devido à falta de 
alternativas e de reduzir o risco de 
abandono da produção e os consequentes 
problemas sociais e/ou ambientais;
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b) A necessidade de assegurar um 
aprovisionamento estável à indústria de 
transformação local, a fim de evitar as 
consequências económicas e sociais 
negativas de qualquer reestruturação 
subsequente;
c) A necessidade de compensar as 
desvantagens que afetam os agricultores 
num determinado setor, em consequência 
de perturbações constantes do mercado 
correspondente;
d) A necessidade de intervir sempre que a 
existência de qualquer outro apoio 
disponível ao abrigo do presente 
regulamento, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR] ou de qualquer regime de 
auxílios estatais aprovado seja 
considerada insuficiente para satisfazer 
as necessidades referidas nas alíneas a), 
b) e c).
2. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota regras sobre o 
procedimento de avaliação e aprovação 
das decisões referidas no n.º 1. Tais atos 
de execução são adotados em
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de um ato de 
execução, aprova a decisão a que se refere 
o artigo 39.º, n.º 3, ou, se for caso disso, o 
artigo 39.º, n.º 4, alínea a), sempre que 
seja demonstrada uma das seguintes 
necessidades na região ou setor em causa:

1. Nos casos em que, com base na 
informação fornecida por um 
Estado-Membro nos termos do artigo 40.º, 
n.º 2, considere que não foram 
preenchidos os requisitos do artigo 38.º, 
n.º 4, a Comissão, por meio de atos de 
execução, solicita ao Estado-Membro que 
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ajuste o seu nível de apoio associado de 
modo a que esteja em conformidade com 
os referidos requisitos. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz uma nova garantia de que o apoio associado só será concedido com 
o objetivo de manter os níveis de produção nas regiões em causa.

Alteração 2164
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de um ato de 
execução, aprova a decisão a que se refere 
o artigo 39.º, n.º 3, ou, se for caso disso, o 
artigo 39.°, n.º 4, alínea a), sempre que seja 
demonstrada uma das seguintes 
necessidades na região ou setor em causa:

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º, com vista a aprovar a decisão a 
que se refere o artigo 39.º, n.º 3, ou, se for 
caso disso, o artigo 39.°, n.º 4, alínea a), 
sempre que seja demonstrada uma das 
seguintes necessidades na região ou setor 
em causa:

Or. de

Justificação

Tal não é uma decisão meramente técnica.

Alteração 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de um ato de 
execução, aprova a decisão a que se refere
o artigo 39.º, n.º 3, ou, se for caso disso, o 
artigo 39.º, n.º 4, alínea a), sempre que seja 
demonstrada uma das seguintes 
necessidades na região ou setor em causa:

1. A Comissão, por meio de um ato de 
execução, aprova a referida decisão, ou, se 
for caso disso, a referida no artigo 39.º, n.º 
2, alínea a), sempre que seja demonstrada 
uma das seguintes necessidades na região 
ou setor em causa:

Or. en

Alteração 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Texto da Comissão Alteração

a) A necessidade de manter um certo nível 
de produção específica devido à falta de 
alternativas e de reduzir o risco de 
abandono da produção e os consequentes 
problemas sociais e/ou ambientais;

Suprimido

Or. en

Alteração 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Texto da Comissão Alteração

b) A necessidade de assegurar um 
aprovisionamento estável à indústria de 
transformação local, a fim de evitar as 
consequências económicas e sociais 
negativas de qualquer reestruturação 
subsequente;

Suprimido
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Or. en

Alteração 2168
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b) A necessidade de assegurar um 
aprovisionamento estável à indústria de 
transformação local, a fim de evitar as 
consequências económicas e sociais 
negativas de qualquer reestruturação 
subsequente;

b) A necessidade de assegurar um 
aprovisionamento estável à indústria de 
transformação local e às cadeias 
alimentares locais, a fim de evitar as 
consequências económicas e sociais 
negativas de qualquer reestruturação 
subsequente;

Or. en

Alteração 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Texto da Comissão Alteração

c) A necessidade de compensar as 
desvantagens que afetam os agricultores 
num determinado setor, em consequência 
de perturbações constantes do mercado 
correspondente;

Suprimido

Or. en

Alteração 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) A necessidade de intervir sempre que a 
existência de qualquer outro apoio 
disponível ao abrigo do presente 
regulamento, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR] ou de qualquer regime de 
auxílios estatais aprovado seja 
considerada insuficiente para satisfazer 
as necessidades referidas nas alíneas a), 
b) e c).

Suprimido

Or. en

Alteração 2171
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A decisão a que se refere o artigo 
39.º, n.º 3, ou, se for caso disso, o artigo 
39.º, n.º 4, alínea a), não podem conduzir 
a distorções do mercado nem a 
desequilíbrios nas condições de 
concorrência a nível europeu. Nesses 
casos, a Comissão pode não conceder a 
sua aprovação.

Or. en

Alteração 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A necessidade de conceder um apoio 
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proporcional e equitativo aos produtores 
que até 2013 irão receber apoios baseados 
nos níveis de produção dos períodos de 
base (cabeças de gado) ou em relação aos 
rendimentos obtidos ou às quotas de 
produção.

Or. es

Justificação

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Alteração 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A necessidade de conceder uma 
apoio proporcional e equitativo aos 
produtores que, com base no 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 ou no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, irão 
receber apoios baseados nos níveis de 
produção dos períodos de base (cabeças 
de gado) ou em relação aos rendimentos 
obtidos ou às quotas de produção.

Or. es

Alteração 2174
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota regras sobre o 
procedimento de avaliação e aprovação das 
decisões referidas no n.º 1. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º, com vista a aprovar regras 
sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões referidas no n.º 1.

Or. de

Justificação

Tal não é uma decisão meramente técnica.

Alteração 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Título IV – Capítulo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo 1-A
Apoio aos agricultores a título principal

Artigo 41.º-A
Regras gerais
1. Os Estados-Membros atribuem um 
pagamento anual por unidade de trabalho 
agrário anual aos agricultores a título 
principal.
2. Os beneficiários do apoio previsto no 
n.º 1 são:
a) as pessoas singulares, maiores de idade 
e não reformadas ou não beneficiárias de 
uma prestação social por incapacidade de 
nível igual ou superior ao total em relação 
à sua profissão de agricultor, que 
obtenham pelo menos 50 % do 
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rendimento total da atividade agrícola 
exercida na sua exploração e cujo tempo 
de trabalho dedicado às atividades não 
relacionadas com a exploração seja 
inferior à metade do seu tempo total de 
trabalho; e
b) as pessoas coletivas em que pelo menos 
50 % dos sócios e do capital social ou das 
suas ações correspondam a pessoas 
singulares que desempenham atividades 
agrícolas a título principal. Em caso de 
pessoas coletivas constituídas 
exclusivamente ou maioritariamente por 
outras pessoas coletivas, tomar-se-á em 
consideração as associações ou 
vinculações entre empresas, de molde a 
determinar se as referidas vinculações ou 
associações mantêm a proporção de que 
pelo menos 50 % dos sócios e do capital 
social ou das suas ações correspondem a 
pessoas singulares que desempenham 
atividades agrícolas a título principal.
Artigo 41.º-B
Montante do pagamento
Relativamente a cada ano pertinente, o 
valor unitário do pagamento por unidade 
de trabalho agrícola anual será calculado 
através da divisão do limite máximo 
nacional ou regional, fixado no artigo 
41.º-C, n.º1, pelo número de unidades de 
trabalho agrícola acreditadas como tendo 
direito ao pagamento.
Artigo 41.º-C
Disposições financeiras
1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 15 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.
2. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento 
referido no presente capítulo, numa base 
anual. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
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que se refere o artigo 56.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Título 4 – capítulo 2 - título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento específico para o algodão Pagamento específico temporário para o 
algodão

Or. de

Alteração 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º Suprimido
Âmbito de aplicação
É concedida uma ajuda aos agricultores 
que produzem algodão do código 
NC 5201 00 (a seguir denominada 
«pagamento específico para o algodão»), 
nas condições do presente capítulo.

Or. en

Alteração 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 43
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
Elegibilidade
1. O pagamento específico para o algodão 
é concedido por hectare de superfície de 
algodão elegível. Para que seja elegível, a 
superfície deve situar-se em terras 
agrícolas que beneficiem de uma 
autorização do Estado-Membro para a 
produção de algodão, ser semeada com 
variedades autorizadas e ser efetivamente 
objeto de colheita em condições de 
crescimento normais.
O pagamento específico para o algodão é 
pago para o algodão de qualidade sã, leal 
e comercial.
2. Os Estados-Membros autorizam as 
terras e as variedades referidas no n.º 1 
em conformidade com as regras e 
condições a adotar nos termos do n.º 3.
3. A fim de assegurar uma gestão eficaz 
do pagamento específico para o algodão, 
a Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º no que diz respeito às regras e 
condições de autorização das terras e 
variedades para efeitos do pagamento 
específico para o algodão.
4. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota regras relativas ao 
procedimento de autorização e às 
notificações aos produtores relativas a 
essa autorização. Tais atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2179
Martin Häusling
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O pagamento específico para o algodão é 
pago para o algodão de qualidade sã, leal e 
comercial.

O pagamento específico para o algodão é 
pago para o algodão de qualidade sã, leal e 
comercial. A monocultura de algodão não 
é elegível.

Or. en

Alteração 2180
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Proposta de regulamento
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º Suprimido
Organizações interprofissionais 
aprovadas
1. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «organização 
interprofissional aprovada» uma pessoa 
coletiva constituída por agricultores que 
produzem algodão e, pelo menos, um 
descaroçador, que desenvolvem atividades 
tais como:
a) Contribuição para uma melhor 
coordenação da colocação do algodão no 
mercado, nomeadamente através de 
pesquisas ou de estudos de mercado;
b) Elaboração de contratos-tipo 
compatíveis com as regras da União;
c) Orientação da produção para produtos 
mais bem adaptados às necessidades do 
mercado e à procura dos consumidores, 
em especial em termos de qualidade e de 
defesa do consumidor;
d) Atualização de métodos e meios 
destinados a melhorar a qualidade do 
produto;
e) Elaboração de estratégias de 
comercialização destinadas a promover o 
algodão através de regimes de certificação 
da qualidade.
2. O Estado-Membro em cujo território os 
descaroçadores estão estabelecidos aprova 
as organizações interprofissionais que 
respeitem os critérios a estabelecer nos 
termos do n.º 3.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º no que diz respeito:
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a) Aos critérios de aprovação das 
organizações interprofissionais;
b) Às obrigações dos produtores;
c) Às regras a aplicar quando as 
organizações interprofissionais não 
respeitem esses critérios.

Or. en

Alteração 2183
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º Suprimido
Concessão do pagamento
1. O pagamento específico para o algodão 
é concedido aos agricultores por hectare 
elegível nos termos do artigo 44.º.
2. Aos agricultores membros de uma 
organização interprofissional aprovada é 
concedido o pagamento específico para o 
algodão por hectare elegível, no âmbito da 
superfície de base indicada no artigo 44.º, 
n.º 1, acrescido de um montante de 
2 EUR.

Or. en

Alteração 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º Suprimido
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Concessão do pagamento
1. O pagamento específico para o algodão 
é concedido aos agricultores por hectare 
elegível nos termos do artigo 44.º.
2. Aos agricultores membros de uma 
organização interprofissional aprovada é 
concedido o pagamento específico para o 
algodão por hectare elegível, no âmbito da 
superfície de base indicada no artigo 44.º, 
n.º  1, acrescido de um montante de 
2 EUR.

Or. en

Alteração 2185
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O pagamento específico para o algodão 
é concedido aos agricultores por hectare 
elegível nos termos do artigo 44.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 2186
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Aos agricultores membros de uma 
organização interprofissional aprovada é 
concedido o pagamento específico para o 
algodão por hectare elegível, no âmbito da 
superfície de base indicada no artigo 44.º, 
n.º 1, acrescido de um montante de 
2 EUR.

Suprimido
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Or. en

Alteração 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
Avaliação

A Comissão foi convidada a apresentar 
um relatório sobre a eficácia e a 
necessidade das medidas presentes nos 
artigos 42.º a 46.º que preveem o 
pagamento específico para o algodão na 
Bulgária. Grécia, Portugal e Espanha. O 
relatório deve ser apresentado ao 
Conselho até 31 de março de 2014 e deve 
conter propostas relativas a um apoio 
alternativo no setor do algodão que seja 
compatível com o desenvolvimento da 
PAC.

Or. de

Alteração 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
Relatório sobre o impacto das subvenções 

ao cultivo de algodão
A Comissão deve elaborar um relatório 
sobre a eficácia das medidas contidas nos 
artigos 42.º a 46.º no apoio ao setor do 
algodão da UE preconizado nos atos de 
adesão da Bulgária, Grécia, Portugal e 
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Espanha. Esse relatório deve ser 
apresentado ao Conselho e ao Parlamento 
antes de 31 de março de 2014 e propor 
métodos alternativos de apoio que sejam 
compatíveis com os desenvolvimentos na 
PAC e com a obrigação de coerência das 
políticas para o desenvolvimento nos 
termos do artigo 208.º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

A continuação do pagamento específico para o algodão é ambientalmente insustentável e está 
a impedir avanços nas negociações comerciais internacionais.  A Comissão deve aferir se 
existe uma melhor maneira de satisfazer as obrigações previstas nos atos de adesão da 
Bulgária, Grécia, Portugal e Espanha.

Alteração 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 
10.º, n.º 1, podem optar pela participação 
num regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um regime simplificado para 
«pequenos agricultores», designado por 
«regime dos pequenos agricultores».

Or. en

Justificação

O regime dos pequenos agricultores deve ser uma opção facultativa, cabendo aos 
Estados-Membros decidir se o proporcionam ou não.
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Alteração 2190
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 
10.º, n.º 1, podem optar pela participação 
num regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um regime simplificado para 
«pequenos agricultores», designado por 
«regime dos pequenos agricultores».

Or. en

Alteração 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 
10.º, n.º 1, podem optar pela participação 
num regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

1. Os Estados-Membros que integraram a 
União Europeia antes de 1 de maio de 
2004 podem optar pela implementação de 
um regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

Or. es

Justificação

Propõe-se que o regime de pequenos agricultores seja facultativo para os Estados-Membros 
que integraram a UE antes de 1 de maio de 2004, uma vez que este regime de pequenos 
agricultores supõe na prática a implementação de um novo sistema paralelo de gestão, o que 
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complicará muito a gestão de pagamentos diretos.

Alteração 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um regime simplificado de 
pequenos agricultores, de acordo com as 
condições definidas no presente título. Se 
o Estado-Membro aplicar esse regime, os
agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

Or. en

Alteração 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um regime conforme com as 
condições estabelecidas no presente título, 
a seguir denominado «regime dos 
pequenos agricultores». Os agricultores 
que detenham direitos ao pagamento 
atribuídos em 2014 nos termos do artigo 
21.º e satisfaçam os requisitos mínimos 
previstos no artigo 10.º, n.º 1, podem optar 
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pela participação no «regime dos pequenos 
agricultores».

Or. en

Justificação

O regime dos pequenos agricultores deve ser de aplicação facultativa pelos Estados-
Membros e não apenas de adesão facultativa para os agricultores.

Alteração 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um regime simplificado 
conforme com as condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores». Os 
agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

Or. en

Justificação

Esta é mais uma alteração com vista a deixar claro o facto de este pagamento dever ser 
facultativo para os Estados-Membros.

Alteração 2195
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um regime conforme com as 
condições estabelecidas no presente título, 
a seguir denominado «regime dos 
pequenos agricultores». Os agricultores 
que detenham direitos ao pagamento 
atribuídos em 2014 nos termos do artigo 
21.º e satisfaçam os requisitos mínimos
previstos no artigo 10.º, n.º 1, podem optar 
pela participação num regime simplificado, 
nas condições estabelecidas no presente 
título.

Or. en

Justificação

A aplicação do regime dos pequenos agricultores deve ser facultativa para os Estados-
Membros, que devem ponderar se os custos de instituição e gestão de um sistema paralelo se 
enquadram nos seus objetivos. Existem já outras possibilidades de simplificação dos 
procedimentos, por exemplo, para agricultores que se candidatam todos os anos com base no 
mesmo terreno.

Alteração 2196
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os Estados-Membros podem aplicar 
um regime específico e simplificado 
destinado aos pequenos agricultores, a 
seguir denominado «regime dos pequenos 
agricultores». Os agricultores que 
detenham direitos ao pagamento atribuídos 
em 2014 nos termos do artigo 21.º e 
satisfaçam os requisitos mínimos previstos 
no artigo 10.º, n.º 1, podem optar pela 
participação nesse regime, nas condições 
estabelecidas no presente título, se este for 
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implementado pelo Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 2197
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num 
regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

1. Os Estados-Membros podem decidir 
que os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 10.º, 
n.º 1, tenham a possibilidade de participar
num regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

Or. en

Alteração 2198
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os Estados-Membros podem decidir 
que os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 10.º, 
n.º 1, podem optar pela participação num 
regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».
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Or. en

Alteração 2199
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.º, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os Estados-Membros podem decidir 
que os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 10.º, 
n.º 1, podem optar pela participação num 
regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

Or. en

Alteração 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 
10.º, n.º 1, podem optar pela participação 
num regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

1. Os agricultores que respeitem as 
condições do agricultor ativo previstas no 
artigo 9.º, podem optar pela participação 
num regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

Or. fr
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Alteração 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores que detenham direitos ao 
pagamento atribuídos em 2014 nos termos 
do artigo 21.º e satisfaçam os requisitos 
mínimos previstos no artigo 10.o, n.º 1, 
podem optar pela participação num regime 
simplificado, nas condições estabelecidas 
no presente título, a seguir denominado 
«regime dos pequenos agricultores».

1. Os E.M. decidem numa base voluntária 
que os agricultores que detenham direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 nos 
termos do artigo 21.º e satisfaçam os 
requisitos mínimos previstos no artigo 10.o, 
n.º 1, podem optar pela participação num 
regime simplificado, nas condições 
estabelecidas no presente título, a seguir 
denominado «regime dos pequenos 
agricultores».

Or. pt

Alteração 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros instituem um 
regime para pequenos agricultores de 
acordo com o presente título. Todavia, 
caso a proporção de beneficiários 
potenciais de apoio num Estado-Membro 
seja inferior a 5% dos respetivos 
agricultores, o Estado-Membro em 
questão não é obrigado a aplicar o regime 
dos pequenos agricultores.

Or. en

Justificação

A fim de evitar uma burocracia excessiva, a instituição de um regime para pequenos 
agricultores deverá depender do critério dos Estados-Membros.
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Alteração 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os agricultores, com exceção dos 
pertencentes aos Estados-Membros que 
em conformidade com o disposto no ponto 
anterior tenham optado por não
implementar o «regime para os pequenos 
agricultores», que possuem direitos de 
pagamento atribuídos em 2014, nos 
termos do artigo 21.º e cumprem os 
requisitos mínimos estabelecidos no artigo 
10.º, n.º 1, podem optar pela participação 
num regime simplificado, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no presente título.

Or. es

Alteração 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ao abrigo do regime dos 
pequenos agricultores substituem os 
pagamentos a conceder nos termos dos 
títulos III e IV.

2. Para efeitos do presente capítulo, 
aplicam-se as seguintes regras aos 
Estados-Membros que instituírem um
regime dos pequenos agricultores

Or. en

Alteração 2205
de Robert Dušek
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ao abrigo do regime dos 
pequenos agricultores substituem os 
pagamentos a conceder nos termos dos 
títulos III e IV.

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que os pagamentos ao abrigo do regime 
dos pequenos agricultores substituem os 
pagamentos a conceder nos termos dos 
títulos III e IV.

Or. en

Alteração 2206
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ao abrigo do regime dos 
pequenos agricultores substituem os 
pagamentos a conceder nos termos dos 
títulos III e IV.

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que os pagamentos ao abrigo do regime 
dos pequenos agricultores substituem os 
pagamentos a conceder nos termos dos 
títulos III e IV.

Or. en

Alteração 2207
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ao abrigo do regime dos 
pequenos agricultores substituem os 
pagamentos a conceder nos termos dos 
títulos III e IV.

2. Os pagamentos ao abrigo do regime dos 
pequenos agricultores podem substituir os 
pagamentos a conceder nos termos dos 
títulos III e IV, dependendo do critério do 
respetivo Estado-Membro região.
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Or. en

Alteração 2208
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas 
previstas no título III, capítulo 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em princípio, todos os tipos de sistemas agrícolas devem ser obrigados a participar ao 
abrigo das disposições do título III, capítulo 2.

Alteração 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas 
previstas no título III, capítulo 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os pequenos agricultores não devem ser dispensados de quaisquer medidas ecologizantes.
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Alteração 2210
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas 
previstas no título III, capítulo 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2211
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas 
previstas no título III, capítulo 2.

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores devem 
cumprir todas as regras de 
condicionalidade equivalentes ao 
pagamento de base.

Or. en

Alteração 2212
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas 
previstas no título III, capítulo 2.

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas 
definidas no título III, capítulo 2, do 
presente regulamento. Devem, no entanto, 
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cumprir todas as obrigações de 
condicionalidade estabelecidas pelo 
Regulamento (UE) n.º […][RHZ].

Or. en

Justificação

A condicionalidade deve ser aplicada aos pequenos agricultores, pois é importante que todos 
os agricultores que recebem fundos da UE, independentemente da dimensão das suas 
explorações, respeitem um mínimo de padrões ambientais.

Alteração 2213
de Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, dividiram as suas explorações 
com o único intuito de beneficiar do 
regime dos pequenos agricultores. O 
mesmo se aplica aos agricultores cujas 
explorações resultem dessa divisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 

Suprimido
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aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, dividiram as suas explorações 
com o único intuito de beneficiar do 
regime dos pequenos agricultores. O 
mesmo se aplica aos agricultores cujas 
explorações resultem dessa divisão.

Or. en

Justificação

Atendendo às prováveis dificuldades no cumprimento da cláusula de evasão (e cientes de que, 
em muitos casos, a aferição da intencionalidade das ações dos agricultores será 
simplesmente impossível), solicitamos a supressão desta disposição.

Alteração 2215
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4 A. Em caso de aplicação do artigo 20.º, 
os Estados-Membros podem estabelecer 
financiamentos diferentes para as regiões 
definidas nos termos desse mesmo artigo.

Or. pt

Alteração 2216
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores e 
cooperam num grupo de produtores, tal 
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como definido nos artigos 28.º e 36.º do 
regulamento n.º 627, com o objetivo de 
melhorar a viabilidade das explorações, 
devem ter direito a um aumento de 25 % 
em cada pagamento individual.

Or. en

Alteração 2217
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em caso de aplicação do artigo 20.º, 
os Estados-Membros podem afetar 
financiamentos diferentes para zonas 
regionais definidas, nos termos do mesmo 
artigo.

Or. fr

Justificação

A alteração permite uma aplicação a nível regional, tal como previsto no artigo 20.º.

Alteração 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 47.º-A
Regras gerais do apoio às pequenas 

explorações agrícolas
1- Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual às pequenas 
explorações agrícolas e aos pequenos 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
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pagamento de base referido no capítulo 1.
2- Para efeitos do presente capítulo, 
pequenas explorações agrícolas ou 
pequenos agricultores são explorações 
cuja dimensão é definida pelos 
Estados-Membros. Os critérios de 
definição são especificados nos atos 
delegados à Comissão.
3- Sem prejuízo da aplicação da disciplina 
financeira, da redução progressiva e da 
limitação, das reduções lineares previstas 
no artigo 7.º e de quaisquer reduções e 
exclusões impostas nos termos do 
artigo 65.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ], o pagamento referido no n.º 1 do 
presente artigo é concedido anualmente 
após a ativação dos direitos ao pagamento 
pelo agricultor.
4- Os Estados-Membros definem o 
montante referido no n.º 1, no limite das 
disposições financeiras previstas no 
artigo 51.º, n.º 2 do presente regulamento.
5- Os agricultores que recebam um 
pagamento a título de ajuda às pequenas 
explorações agrícolas e aos pequenos 
agricultores podem participar no 
subprograma temático referido no 
artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento 
relativo ao desenvolvimento rural, terceiro 
parágrafo.

Or. fr


