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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os pagamentos diretos aos agricultores são uma parte essencial da PAC e constituem uma 
grande prioridade da atual reforma. Esta procura estabelecer um equilíbrio entre o apoio ao 
rendimento e os novos desafios públicos, integrando no primeiro pilar da PAC exigências 
ambientais sob a forma de uma forte componente ecológica. Vinculando o apoio financeiro a 
ações benéficas para o ambiente e o clima, a reforma procura envolver todos os agricultores 
nesta problemática e fornece, assim, uma nova justificação para apoiar o rendimento dos 
agricultores. Além disso, serão respeitados os interesses financeiros da União.

Com o passar dos anos, a PAC foi-se tornando cada vez mais complexa, pelo que uma das 
vertentes da futura reforma deve consistir numa melhoria da regulamentação e numa 
significativa redução da burocracia para os agricultores. Há que eliminar todos os encargos e 
custos administrativos excessivos e não justificados para as autoridades nacionais, em 
particular à luz da consolidação orçamental praticada pelos Estados-Membros e da escassez 
de recursos. As despesas devem visar objetivos específicos para garantir a boa gestão dos 
fundos europeus, tendo em vista o fornecimento de bens públicos de primeira necessidade 
através de uma PAC multifuncional.

A proposta da Comissão visa a definição de opções gerais para responder aos futuros desafios 
com que a agricultura e as zonas rurais se confrontarão e cumprir os objetivos estabelecidos 
para a PAC, nomeadamente uma produção alimentar viável, a gestão sustentável dos recursos 
naturais e ações de luta contra as alterações climáticas, bem como um desenvolvimento 
territorial equilibrado.

Em resumo, a Comissão propõe que trinta por cento dos pagamentos diretos passem a estar 
vinculados à componente ecológica, o que garantirá que todas as explorações agrícolas 
desenvolvam uma ação benéfica para o ambiente e o clima. É igualmente proposto um apoio 
especial às explorações agrícolas de pequenas dimensões a fim de simplificar a ajuda que lhes 
é prestada; os jovens agricultores também recebem uma ajuda suplementar que visa 
incentivá-los a prosseguir a sua atividade ou a iniciar uma exploração agrícola. Foi 
igualmente criado um regime de pagamento facultativo para as regiões menos favorecidas no 
intuito de salientar a importância destas regiões. A fim de garantir uma maior equidade, a 
Comissão propõe a fixação de um limite superior para os pagamentos diretos efetuados às 
explorações agrícolas e propõe igualmente a redução das disparidades entre os montantes 
pagos aos agricultores nos diferentes Estados-Membros. No que se refere à condicionalidade, 
a Comissão introduz algumas modificações nos requisitos GAEC e SMR.

É essencial velar por que a concessão de financiamento seja conforme com as exigências de 
interesse geral.

O presente relatório é elaborado com base nos montantes financeiros globais previstos pela 
Comissão para a PAC durante o próximo quadro financeiro plurianual. Quaisquer alterações 
fundamentais a esta proposta implicariam a revisão do conteúdo do presente parecer.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Durante o próximo período de 
programação financeira, é necessário 
pelo menos conservar os montantes 
atribuídos à PAC no exercício de 2013. 
Serão necessários recursos financeiros 
adequados para dar resposta aos desafios 
no domínio da segurança alimentar, da 
proteção ambiental, das alterações 
climáticas e do equilíbrio territorial numa 
UE alargada, bem como para permitir que 
a PAC contribua para o êxito da 
Estratégia UE 2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Limite máximo da rubrica 2

Os montantes atribuídos à PAC no 
exercício de 2013 devem ser pelo menos 
conservados durante o próximo período 
de programação financeira. Serão 
necessários recursos financeiros 
adequados para dar resposta aos desafios 
no domínio da segurança alimentar, da 
proteção ambiental, das alterações 
climáticas e do equilíbrio territorial numa 
UE alargada, bem como para permitir que 
a PAC contribua para o êxito da 
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Estratégia UE 2020.

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5 % das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
25 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
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disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015–2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR], desde que pelo menos um 
mínimo de 20% permaneça disponível ao 
abrigo do FEADER. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para medidas de apoio ao abrigo 
da programação do desenvolvimento rural.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, ao nível regional. Em caso 
de aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
para cada direito ao pagamento.
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artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os montantes nacionais a título do 
presente capítulo que não são utilizados 
revertem para o financiamento de 
medidas agroambientais ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os fundos que resultam de reduções 
do pagamento de base ou de sanções em 
conformidade com o presente capítulo e 
os artigos 30.º, 31.º e 32.º, por motivo de 
incumprimento, permanecem nos 
Estados-Membros e nas regiões de que 
provêm.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os montantes que resultam de 
reduções ou de sanções decorrentes do 
incumprimento do disposto no presente 
artigo e nos artigos 30.º, 31.º e 32.º 
permanecem no Estado-Membro e na 
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região de que provêm.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. As dotações não utilizadas, aquém 
dos limites máximos nacionais dos 
Estados-Membros que são previstos para 
o financiamento dos pagamentos a que se 
refere o presente capítulo permanecem 
nos Estados-Membros e devem ser 
utilizadas para financiar medidas 
agroambientais e climáticas, nos termos 
do Regulamento (UE) n.º .../20xx 
(FEADER).
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