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Alteração 82
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar e a gestão dos riscos no 
setor agrícola, a restauração, preservação e 
melhoria dos ecossistemas dependentes da 
agricultura e das florestas, a utilização 
eficiente dos recursos e a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono 
nos setores agrícola, alimentar e florestal e 
a promoção da inclusão social, da redução 
da pobreza e do desenvolvimento 
económico das zonas rurais. Para tal, 
convém ter em consideração a diversidade 
de situações que afetam as zonas rurais 
com características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 

(5) A fim de garantir o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais, é necessário 
concentrar a atenção num número limitado 
de prioridades fundamentais relacionadas 
com a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais, a competitividade de 
todos os tipos de agricultura e a viabilidade 
das explorações agrícolas, a organização da 
cadeia alimentar no setor agrícola, a 
restauração, preservação e melhoria dos 
ecossistemas dependentes da agricultura e 
das florestas, a utilização eficiente dos 
recursos e a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono nos setores 
agrícola, alimentar e florestal e a promoção 
da inclusão social, da redução da pobreza e 
do desenvolvimento económico das zonas 
rurais. Para tal, convém ter em 
consideração a diversidade de situações 
que afetam as zonas rurais com 
características diversas ou categorias 
diferentes dos potenciais beneficiários e os 
objetivos transversais da inovação, 
ambiente e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas. As 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas devem consistir em limitar as 
emissões nos setores agrícola e florestal em 
atividades essenciais, como, por exemplo, 
a produção pecuária e a utilização de 
adubos, e em preservar o sumidouro de 
carbono e reforçar o sequestro de carbono 
no âmbito da utilização das terras, da 
mudança da utilização das terras e da 
silvicultura. A prioridade da União em 
matéria de desenvolvimento rural relativa à 
transferência de conhecimentos e de 
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inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

inovação nos setores agrícola e florestal e 
nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. en

Justificação

A finalidade do segundo pilar é apoiar os agricultores e incentivá-los a aumentar a 
resistência ambiental, social e económica das suas explorações e comunidades. Por 
conseguinte, a introdução de medidas de gestão dos riscos seria inadequada.

Alteração 83
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o apoio aos
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão.

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto nos artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os objetivos em matéria de 
alterações climáticas sejam claramente 
definidos e integrados na metodologia 
adotada a fim de identificar os projetos 
prioritários.

Or. en

Alteração 84
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto no artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o apoio aos
objetivos em matéria de alterações 
climáticas, em conformidade com o 
objetivo de consagrar, pelo menos, 20 % 
do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão.

(6) As prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural devem ser 
prosseguidas no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto no artigos 11.º e 19.º do Tratado, 
tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador. Os Estados-Membros devem 
facultar informações sobre o modo como 
irão implementar a estratégia para a 
biodiversidade e os objetivos em matéria 
de alterações climáticas, em conformidade 
com o objetivo de consagrar, pelo menos, 
20 % do orçamento da União para o efeito, 
utilizando uma metodologia adotada pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As atividades no âmbito do presente 
Regulamento devem apoiar as medidas
disponíveis ao abrigo de outros 
instrumentos financeiros da União e não 
sobrepor-se às mesmas.

Or. en

Alteração 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais, tendo em conta, 
nomeadamente, a sua situação ambiental 
específica. Cada programa deve definir 
uma estratégia para atingir os objetivos 
ligados às prioridades da União em matéria 
de desenvolvimento rural e uma seleção de 
medidas. A programação deve respeitar as 
prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural, embora adaptando-
se aos contextos nacionais, e complementar 
as restantes políticas da União, 
nomeadamente a política dos mercados 
agrícolas, a política de coesão e a política 
comum das pescas. Os Estados-Membros 
que optem por um conjunto de programas 
regionais podem elaborar também um 
quadro nacional, sem dotação orçamental 
distinta, para facilitar a coordenação entre 
as regiões na resposta aos desafios à escala 
nacional.

Or. en

Alteração 87
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros que optem por um conjunto de 
programas regionais podem elaborar 
também um quadro nacional, sem dotação 
orçamental distinta, para facilitar a 
coordenação entre as regiões na resposta 
aos desafios à escala nacional.

(8) A fim de assegurar o arranque imediato 
e a execução eficiente dos programas de 
desenvolvimento rural, o apoio do 
FEADER deve assentar na existência de 
condições-quadro de ordem administrativa 
adequadas. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem avaliar o cumprimento de 
certas condições ex ante. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
nacional de desenvolvimento rural para 
todo o seu território ou um conjunto de 
programas regionais. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural e 
uma seleção de medidas. A programação 
deve respeitar as prioridades da União em 
matéria de desenvolvimento rural, embora 
adaptando-se aos contextos nacionais, e 
complementar as restantes políticas da 
União, nomeadamente a política dos 
mercados agrícolas, a política de coesão e a 
política comum das pescas. Os Estados-
Membros devem também assegurar que os 
seus programas nacionais ou regionais 
sejam coerentes com outros programas 
nacionais, tais como os planos de ação 
nacionais em matéria de energias 
renováveis e os programas florestais 
nacionais. Os Estados-Membros que 
optem por um conjunto de programas 
regionais podem elaborar também um 
quadro nacional, sem dotação orçamental 
distinta, para facilitar a coordenação entre 
as regiões na resposta aos desafios à escala 
nacional.

Or. en

Alteração 88
Julie Girling



PE489.555v01-00 8/82 AM\902455PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, zonas de montanha e a criação 
de cadeias de abastecimento curtas. Os 
subprogramas temáticos devem igualmente 
ser utilizados para permitir a reestruturação 
de setores agrícolas com um impacto 
importante no desenvolvimento das zonas 
rurais. Para melhorar a eficácia da 
intervenção de tais subprogramas 
temáticos, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a prever taxas de apoio mais 
elevadas para determinadas operações 
abrangidas pelos mesmos.

(9) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de incluir subprogramas 
temáticos nos seus programas de 
desenvolvimento rural, a fim de responder 
a necessidades específicas em domínios 
que assumam, para eles, especial 
importância. Os subprogramas temáticos 
devem abranger principalmente jovens 
agricultores, pequenas explorações 
agrícolas, explorações agrícolas de 
elevado valor natural, zonas de montanha,
a criação de cadeias de abastecimento 
curtas, bem como medidas relativas aos 
desafios ambientais e ao bem-estar dos 
animais. Os subprogramas temáticos 
devem igualmente ser utilizados para 
permitir a reestruturação de setores 
agrícolas com um impacto importante no 
desenvolvimento das zonas rurais.

Or. en

Alteração 89
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O setor agrícola está, mais do que 
outros setores, sujeito a danos causados ao 
seu potencial de produção por catástrofes 
naturais. Para contribuir para a viabilidade 
e a competitividade das explorações 
agrícolas face a tais catástrofes, deve ser 
concedido apoio para ajudar os agricultores 
a recuperarem o potencial de produção 
agrícola afetado. Os Estados-Membros 

(20) O setor agrícola está, mais do que 
outros setores, sujeito a danos causados ao 
seu potencial de produção por catástrofes 
naturais. Para contribuir para a viabilidade 
e a competitividade das explorações 
agrícolas face a tais catástrofes, deve ser 
concedido apoio para ajudar os agricultores 
a recuperarem o potencial de produção 
agrícola afetado. Os Estados-Membros 
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devem também assegurar que os prejuízos 
não sejam objeto de uma compensação 
excessiva decorrente da combinação de 
regimes de compensação da União (em 
especial, o instrumento de gestão de risco)
com regimes nacionais e privados. A fim 
de assegurar a utilização eficaz e efetiva 
dos recursos orçamentais do FEADER, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à definição 
dos custos elegíveis no âmbito desta 
medida.

devem também assegurar que os prejuízos 
não sejam objeto de uma compensação 
excessiva decorrente da combinação de 
regimes de compensação da União com 
regimes nacionais e privados. A fim de 
assegurar a utilização eficaz e efetiva dos 
recursos orçamentais do FEADER, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à definição 
dos custos elegíveis no âmbito desta 
medida.

Or. en

Justificação

A finalidade do segundo pilar é apoiar os agricultores e incentivá-los a aumentar a 
resistência ambiental, social e económica das suas explorações e comunidades. Por 
conseguinte, a introdução de medidas de gestão dos riscos seria inadequada.

Alteração 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Há que assegurar uma boa 
integração com a política sustentável da 
União no domínio da energia, em 
primeiro lugar através dos padrões de 
sustentabilidade para a produção de 
biomassa a partir das atividades agrícolas 
e florestais, bem como mediante o 
aumento da eficiência energética e da 
utilização de fontes de energia renováveis 
na agricultura.

Or. en
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Alteração 91
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos 
de simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através 
de atividades de florestação de terras e 
criação de sistemas agroflorestais que 
combinem sistemas de agricultura 
extensiva e de silvicultura, a recuperação 
de florestas atingidas por incêndios ou 
outras catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar 
o desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas 
florestais. O apoio deve evitar distorções 
da concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Para 
efeitos de simplificação e para permitir que 
os beneficiários concebam e realizem 
projetos integrados com maior valor 
acrescentado, todos os tipos de apoio aos 
investimentos e à gestão do setor florestal 
devem ser abrangidos por uma única 
medida. O apoio deve evitar distorções da 
concorrência, ser neutro em termos de 
mercado e ser coerente com os objetivos 
ambientais, incluindo os planos em prol 
da biodiversidade. Por conseguinte, há que 
impor limitações quanto à dimensão e ao 
estatuto jurídico dos beneficiários. Importa 
aplicar medidas de prevenção contra 
incêndios em zonas classificadas pelos 
Estados-Membros como de alto ou médio 
risco de incêndio. A fim de assegurar que a 
florestação das terras agrícolas está de 
acordo com os objetivos da política 
ambiental, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição de certos requisitos 
mínimos ambientais.
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zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio.
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal 
afetado, a eventual ocorrência de uma 
catástrofe natural deve ser objeto de 
reconhecimento oficial por um organismo 
científico público. A medida florestal deve 
ser adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos 
Estados-Membros ou em instrumentos 
equivalentes e ter em conta os 
compromissos assumidos nas 
conferências ministeriais sobre a proteção 
das florestas na Europa. Tal medida deve 
contribuir para a execução da estratégia 
florestal para a União. A fim de assegurar 
que a florestação das terras agrícolas está 
de acordo com os objetivos da política 
ambiental, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, no 
respeitante à definição de certos requisitos 
mínimos ambientais.

Or. en

Alteração 92
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 
prejudicial para o clima deve abranger o 
desenvolvimento das zonas florestais e a 
gestão sustentável das florestas. Durante o 
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período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais, e 
investimentos não produtivos que 
melhorem o ambiente e aumentem a 
resistência às alterações climáticas e o 
valor ecológico dos ecossistemas florestais. 
O apoio deve evitar distorções da 
concorrência e ser neutro em termos de 
mercado. Por conseguinte, há que impor 
limitações quanto à dimensão e ao estatuto 
jurídico dos beneficiários. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio. 
Todas as medidas de prevenção devem ser 
integradas num plano de proteção das 
florestas. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 

período de programação 2007-2013, uma 
multiplicidade de medidas abrangiam 
diferentes tipos de apoio aos investimentos 
e à gestão do setor florestal. Para efeitos de 
simplificação e para permitir que os 
beneficiários concebam e realizem projetos 
integrados com maior valor acrescentado, 
todos os tipos de apoio aos investimentos e 
à gestão do setor florestal devem ser 
abrangidos por uma única medida. Tal 
medida deve incluir a ampliação e a 
melhoria dos recursos florestais, através de 
atividades de florestação de terras e criação 
de sistemas agroflorestais que combinem 
sistemas de agricultura extensiva e de 
silvicultura, a recuperação de florestas 
atingidas por incêndios ou outras 
catástrofes naturais e medidas de 
prevenção pertinentes, investimentos em 
novas tecnologias florestais e na 
transformação e comercialização dos 
produtos florestais, destinados a melhorar o 
desempenho económico e ambiental dos 
detentores de áreas florestais e dos 
trabalhadores florestais, e investimentos 
não produtivos que melhorem o ambiente e 
aumentem a resistência às alterações 
climáticas e o valor ecológico dos 
ecossistemas florestais. O apoio deve evitar 
distorções da concorrência, ser neutro em 
termos de mercado e ser coerente com os 
objetivos ambientais. Os planos de gestão 
florestal, incluindo os aspetos relativos à 
biodiversidade, devem ser aplicados a 
todas as florestas que beneficiam de um 
financiamento a título dos programas de 
desenvolvimento rural. Por conseguinte, 
há que impor limitações quanto à dimensão 
e ao estatuto jurídico dos beneficiários no 
tocante à produção de madeira, mas não 
no que se refere aos produtos florestais 
não derivados da madeira. Importa aplicar 
medidas de prevenção contra incêndios em 
zonas classificadas pelos Estados-Membros 
como de alto ou médio risco de incêndio, 
que devem ir além das estradas e dos 
tanques de água; devem ser incluídas 
práticas tradicionais modernizadas. Todas 
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nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União. A fim de 
assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais.

as medidas de prevenção devem ser 
obrigatoriamente integradas no capítulo 
relativo à proteção de todos os planos de 
gestão florestal. No caso de ações para a 
recuperação do potencial florestal afetado, 
a eventual ocorrência de uma catástrofe 
natural deve ser objeto de reconhecimento 
oficial por um organismo científico 
público. A medida florestal deve ser 
adotada em função dos compromissos 
assumidos pela União e pelos Estados-
Membros ao nível internacional, que se 
devem basear em programas florestais a 
nível nacional ou subnacional dos Estados-
Membros ou em instrumentos equivalentes 
e ter em conta os compromissos assumidos 
nas conferências ministeriais sobre a 
proteção das florestas na Europa. Tal 
medida deve contribuir para a execução da 
estratégia florestal para a União. A fim de 
assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais.

Or. en

Alteração 93
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
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mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica 
e da medida relativa aos pagamentos a 
favor das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 

mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 50 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através das medidas no âmbito das 
prioridades 4 e 5.
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específicas.

Or. en

Justificação

Para reforçar ainda mais os efeitos positivos do programa na atenuação das alterações 
climáticas e na proteção e recuperação da biodiversidade, poderão ser atribuídos mais 
recursos a medidas com este fim.  O requisito deve estar ligado às prioridades 4 e 5 sobre a 
recuperação dos ecossistemas e a eficiência dos recursos. O âmbito é, desta forma, alargado, 
passando a abranger todas as medidas ao abrigo destas prioridades, como os investimentos e 
os projetos.

Alteração 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
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abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 
através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas. A 
Comissão deve levar a cabo uma 
avaliação de impacto sobre um novo 
aumento deste montante.

Or. en

Alteração 95
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 



AM\902455PT.doc 17/82 PE489.555v01-00

PT

continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores e outros 
gestores de terras podem executar 
corretamente os compromissos que tenham 
assumido, os Estados-Membros devem 
esforçar-se por lhes providenciar as 
competências e os conhecimentos 
necessários para o efeito. Os Estados-
Membros devem manter o apoio ao mesmo 
nível que no período de programação de 
2007-2013 e utilizar, no mínimo, 25 % da 
contribuição total do FEADER dedicada a 
cada programa de desenvolvimento rural à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão das terras, 

continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
diversidade genética. Neste contexto, deve 
ser prestada especial atenção à preservação 
dos recursos genéticos na agricultura e às 
necessidades dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural. Os pagamentos 
devem contribuir para cobrir os custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
abrangendo apenas os compromissos que 
ultrapassem os requisitos e as normas 
obrigatórios aplicáveis, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador. Em 
muitos casos, as sinergias decorrentes de 
compromissos assumidos em conjunto por 
um agrupamento de agricultores ampliam 
os benefícios para o ambiente e o clima. 
Contudo, uma ação conjunta implica custos 
de transação adicionais que devem ser 
compensados de forma adequada. A fim de 
assegurar que os agricultores, os 
proprietários florestais e outros gestores 
de terras podem executar corretamente os 
compromissos que tenham assumido, os 
Estados-Membros devem esforçar-se por 
lhes providenciar as competências e os 
conhecimentos necessários para o efeito. 
Os Estados-Membros devem manter o 
apoio ao mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013 e utilizar, no 
mínimo, 35 % da contribuição total do 
FEADER dedicada a cada programa de 
desenvolvimento rural à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
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através da medida agroambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

mesmas e à gestão das terras, através da 
medida agroambiente e clima, da medida 
relativa à agricultura biológica e da medida 
relativa aos pagamentos a favor das zonas 
sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas.

Or. en

Alteração 96
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento e os 
investigadores que participam na execução 
das ações direcionadas para a inovação na 
agricultura. Esta rede deve ser financiada 
no âmbito da assistência técnica a nível da 
União.

(47) A fim de contribuir para a 
concretização dos objetivos da PEI para a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, 
deve ser criada uma rede PEI destinada a 
ligar em rede os grupos operacionais, 
incluindo os serviços de aconselhamento, 
as ONG, os investigadores e os 
organismos comerciais que participam na 
execução das ações direcionadas para a 
inovação na agricultura. Esta rede deve ser 
financiada no âmbito da assistência técnica 
a nível da União.

Or. en

Alteração 97
Rica Manter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEADER contribui para a realização da 
estratégia Europa 2020, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 

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

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

Or. en

Alteração 98
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os objetivos e as prioridades da política de desenvolvimento rural devem contribuir para 
melhorar a competitividade da agricultura e da silvicultura.

Alteração 99
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 100
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A gestão sustentável dos recursos 
naturais, incluindo a água, os solos, a 
biodiversidade e a energia, medidas para 
combater as alterações climáticas e 
sistemas agrícolas sustentáveis que se 
adaptem às consequências das alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 101
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Um nível de vida justo e digno para 
as comunidades locais que dependem das 
atividades rurais.

Or. en

Alteração 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Reforço das ligações entre as práticas 
sustentáveis na agricultura e na
silvicultura, a investigação e a inovação;
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Or. en

Alteração 103
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Reforço e desenvolvimento de 
sistemas de formação e de apoio 
destinados aos jovens agricultores; 

Or. en

Alteração 104
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 105
Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

promoção em mercados locais e cadeias de 
abastecimento curtas, agrupamentos de 
produtores, agrupamentos de produtores e 
consumidores e organizações 
interprofissionais;

Or. en

Alteração 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto  4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Restaurar, preservar e melhorar os 
ecossistemas que dependem da agricultura 
e da silvicultura e os sistemas 
agroecológicos e agroflorestais que 
incidem especialmente nos seguintes 
domínios:

Or. en

Alteração 107
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Entre as boas práticas de criação de animais incluem-se o bem-estar e a saúde dos animais. 
É necessário reforçar o bem-estar e a saúde dos animais na UE. Em consonância com a 
Estratégia UE 2020, tal fortaleceria a produção de alimentos e, consequentemente, a 
competitividade da União. As boas práticas de criação de animais proporcionam também aos 
consumidores produtos que são produzidos de uma forma eficaz e sustentável em termos de 
recursos. Existe também uma ligação entre a saúde animal e a saúde pública (zoonoses e 
resistência antimicrobiana).

Alteração 108
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhoria da gestão dos solos. (c) Melhoria da estrutura dos solos, da sua 
resistência à erosão e a condições 
meteorológicas extremas, bem como da 
sua fertilidade e da sua gestão.

Or. en
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Alteração 110
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Entre as boas práticas de criação de animais incluem-se o bem-estar e a saúde dos animais. 
É necessário reforçar o bem-estar e a saúde dos animais na UE. Em consonância com a 
Estratégia UE 2020, tal fortaleceria a produção de alimentos e, consequentemente, a 
competitividade da União. As boas práticas de criação de animais proporcionam também aos 
consumidores produtos que são produzidos de uma forma eficaz e sustentável em termos de 
recursos. Existe também uma ligação entre a saúde animal e a saúde pública (zoonoses e 
resistência antimicrobiana).

Alteração 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 112
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 114
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 116
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 5 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Melhoria do balanço climático e 
redução dos odores desagradáveis por 
meio de métodos que evitem a aplicação 
de estrume não tratado;

Or. de

Justificação

A aplicação de estrume não fermentado causa um sério incómodo à população. O objetivo da 
proposta consiste em melhorar a aceitação pública da agricultura. A utilização de estrume 
numa instalação de biogás reduzirá consideravelmente os odores desagradáveis e melhorará 
significativamente o balanço climático.

Alteração 117
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 118
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Todas estas prioridades contribuem para a 
realização dos objetivos transversais 
ligados à inovação, ao ambiente e à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de 
bem-estar dos animais.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 13.º do Tratado, na adoção das políticas no domínio da agricultura, a 
União terá plenamente em conta as exigências em matéria de bem-estar dos animais; a UE 
deve assegurar que as técnicas e métodos de produção inovadores que diminuem as emissões 
de gases com efeito estufa não tenham um impacto negativo no bem-estar dos animais 
destinados à produção.

Alteração 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É garantida a coerência entre o apoio do 
FEADER e as medidas financiadas pelo 

1. É garantida a coerência entre o apoio do 
FEADER e as medidas financiadas pelo 
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Fundo Europeu Agrícola de Garantia. Fundo Europeu Agrícola de Garantia ou 
por outros instrumentos financeiros da 
União.

Or. en

Alteração 120
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 121
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma análise da situação em termos de 
pontos fortes e fracos, oportunidades e 
ameaças (a seguir designada «SWOT») e a 
identificação das necessidades a que 
importa dar resposta na zona geográfica 
abrangida pelo programa e, se for caso 
disso, pelos subprogramas temáticos a que 
se refere o artigo 8.º.

(b) Uma análise da situação em termos de 
pontos fortes e fracos, oportunidades e 
ameaças (a seguir designada «SWOT») e a 
identificação das necessidades a que 
importa dar resposta na zona geográfica 
abrangida pelo programa e, se for caso 
disso, pelos subprogramas temáticos a que 
se refere o artigo 8.º. A análise SWOT 
incide na viabilidade da exploração e na 
capacidade da mesma para adotar 
práticas agrícolas respeitadoras do 
ambiente.
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Or. fr

Alteração 122
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 123
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

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

Texto da Comissão Alteração

(m) Informações sobre a 
complementaridade com as medidas 
financiadas pelos outros instrumentos da 
política agrícola comum, através da 
política de coesão ou pelo FEAMP;

(m) Informações sobre a 
complementaridade com as medidas 
financiadas pelos outros instrumentos da 
política agrícola comum, através da 
política de coesão ou pelo FEAMP, e a 
aplicação dos instrumentos financeiros 
referidos no Título IV do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012];

Or. en

Justificação

Referência ao Regulamento CSF, cujo Título IV apresenta diferentes tipos de instrumentos 
financeiros. É feita referência ao Título IV para assegurar que esses instrumentos também 
possam ser utilizados para o desenvolvimento rural (p. ex. fundos renováveis).

Alteração 125
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1 – alíneas p-A) a p-C) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) A superfície mínima das 
explorações florestais para as quais os 
apoios estão subordinados à apresentação 
de um plano de gestão florestal ou de um 
instrumento equivalente e o conjunto de 
medidas para a biodiversidade que devem 
ser incluídas no plano de gestão florestal;
(p-B) A designação das zonas e dos tipos 
de solos que podem ser arborizados para 
evitar impactos negativos sobre a 
biodiversidade, o ambiente ou os habitats 
herbáceos;
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(p-C) Uma norma em matéria de boas 
práticas florestais que constituirá a base 
de referência para o apoio a medidas 
florestais ao abrigo do Regulamento 
relativo ao Desenvolvimento Rural.

Or. en

Alteração 126
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e as visitas a 
explorações agrícolas.

Podem também beneficiar de apoio os 
intercâmbios de curta duração no domínio 
da gestão agrícola e florestal e as visitas a 
explorações agrícolas.

Or. en

Alteração 127
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima, assegurem o 
bem-estar dos animais e sejam mais 
resistentes às alterações climáticas;

Or. en
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Justificação

Em consonância com a nova estratégia sobre o bem-estar dos animais 2012-2015, que prevê 
o aumento das sinergias com a CAP, o bem-estar dos animais deve ser plenamente tido em 
consideração nos serviços de aconselhamento, sendo também parte integrante da agricultura 
sustentável.

Alteração 128
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas;

(a) Ajudar os agricultores, os detentores de 
áreas florestais e as PME situadas em 
zonas rurais a tirar proveito da utilização 
de serviços de aconselhamento a fim de 
que as suas explorações, empresas e/ou 
investimentos tenham melhores resultados 
económicos e ambientais, sejam menos 
prejudiciais para o clima e mais resistentes 
às alterações climáticas, e ajudar os 
agricultores na transformação e 
comercialização dos seus produtos;

Or. en

Alteração 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a formação de conselheiros. (c) Promover a formação de conselheiros 
com o objetivo específico de fomentar 
sistemas agrícolas sustentáveis e 
avançados como a agricultura biológica.

Or. en
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Alteração 130
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades ou os organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento dispõem dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, e em 
termos de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. O procedimento de seleção é 
objetivo e aberto a organismos públicos, 
cooperativos e privados.

Or. en

Alteração 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 132
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as cadeias curtas e locais de 
abastecimento alimentar , ou

Or. en

Alteração 134
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\902455PT.doc 35/82 PE489.555v01-00

PT

agrícolas e géneros alimentícios. agrícolas e géneros alimentícios, com a 
exceção dos sistemas que certifiquem 
apenas o cumprimento dos requisitos 
legais de base.

Or. en

Justificação

Não é aceitável atribuir verbas públicas para garantir que a lei seja respeitada. Os subsídios 
ao desenvolvimento rural só devem ser concedidos para a produção de bens públicos que 
sejam produzidos no respeito de normas significativamente mais rigorosas em matéria de 
ambiente e de bem-estar dos animais, por exemplo.

Alteração 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 29 da relatora.

Alteração 136
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alíneas d) e d-A) (novas)
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Texto da Comissão Alteração

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

(d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat ou 
que aumentem o caráter de utilidade 
pública de uma zona Natura 2000 ou de 
outras zonas de elevado valor natural a 
definir no programa, bem como de 
compromissos relacionados com a 
aplicação das Diretivas 2009/147/CE, 
92/42/CEE e 2000/60/CE, incluindo as 
investigações iniciais e os estudos de 
viabilidade;
(d-A) Sejam investimentos não produtivos 
necessários para o cumprimento dos 
requisitos obrigatórios ligados às diretivas 
supramencionadas.

Or. en

Alteração 137
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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explorações agrícolas».

Or. en

Alteração 138
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Restabelecimento do potencial de 

produção agrícola afetado por catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos e 

introdução de medidas de prevenção 
adequadas

1. O apoio no âmbito desta medida 
abrange:
(a) Os investimentos em medidas de 
prevenção destinadas a diminuir as 
consequências de eventuais catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos;
(b) Os investimentos destinados à 
recuperação de terras agrícolas e ao 
restabelecimento do potencial de 
produção agrícola afetado por catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos.
2. O apoio é concedido aos agricultores 
ou a agrupamentos de agricultores. Pode 
também ser concedido a entidades 
públicas se for estabelecida uma relação 
entre os investimentos realizados por 
essas entidades e o potencial de produção 
agrícola.
O apoio previsto no n.º 1, alínea b), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
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praga, provocou a destruição de, pelo 
menos, 30 % do potencial agrícola 
considerado.
4. Não é concedido apoio no âmbito desta 
medida pela perda de rendimentos 
decorrente da catástrofe natural ou do 
acontecimento catastrófico.
Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulta numa compensação excessiva.
5. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
limitado à taxa máxima de apoio prevista 
no anexo I. Esta taxa máxima não se 
aplica aos projetos coletivos que envolvem 
vários beneficiários.
6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à definição dos 
custos elegíveis no âmbito desta medida.

Or. en

Justificação

Esta medida não é compatível com os objetivos do programa, tratando-se claramente de uma 
medida de apoio ao rendimento. Além disso, as questões relativas aos seguros devem ser 
tratadas pelo mercado e não através do dinheiro dos contribuintes. Insere-se, por isso, no 
primeiro pilar, e não no segundo.

Alteração 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades. A execução deste último tem 
início no prazo de seis meses a contar da 

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), está 
sujeito à apresentação de um plano de 
atividades que deverá incluir uma 
avaliação de impacto para um melhor 
desempenho ambiental. A execução deste 
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data da decisão de concessão da ajuda. último tem início no prazo de seis meses a 
contar da data da decisão de concessão da 
ajuda.

Or. en

Alteração 140
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
apenas pequenas infraestruturas, conforme 
definidas por cada Estado-Membro no 
programa. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para 
os investimentos em banda larga e em 
energias renováveis. Nesse caso, devem 
ser estabelecidos critérios bem definidos 
que assegurem a complementaridade com 
os apoios concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
pequenas infraestruturas, conforme 
definidas por cada Estado-Membro no 
programa. Nesse caso, devem ser 
estabelecidos critérios bem definidos que 
assegurem a complementaridade com os 
apoios concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

Or. en

Alteração 141
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A florestação e criação de zonas 
arborizadas;

(a) A florestação e criação de zonas 
arborizadas de acordo com a zona 
bioclimática em causa;

Or. en
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Alteração 142
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A criação de sistemas agroflorestais; (b) A criação de sistemas agroflorestais e 
silvopastoris;

Or. en

Alteração 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O equipamento de prevenção dos 
incêndios florestais, para as zonas 
florestais classificadas como de alto ou 
médio risco de incêndio; o apoio previsto 
para este efeito é concedido nos termos do 
artigo 25.º.  Para beneficiarem deste 
apoio, os Estados-Membros são obrigados 
a reservar, para a prevenção dos 
incêndios florestais, um cofinanciamento 
para o equipamento de prevenção nas 
referidas zonas; 

Or. fr

Justificação

As zonas florestais que ardem são frequentemente as mesmas porque não foi implementada 
qualquer estratégia preventiva. Não é razoável conceder repetidamente ajudas públicas para 
as mesmas zonas.  Por conseguinte, é necessário separar a reparação dos danos causados 
por incêndios da prevenção e fazer desta a prioridade e a condição prévia para o 
ordenamento florestal nas zonas de alto ou médio risco de incêndio definidas em cada 
Estado-Membro e para qualquer acordo de financiamento.
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Alteração 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) A prevenção e reparação dos danos 
causados às florestas pelos incêndios 
florestais e as catástrofes naturais, 
nomeadamente surtos de pragas e de 
doenças, bem como acontecimentos 
catastróficos e ameaças ligadas ao clima;

(c) A reparação dos danos causados às 
florestas pelos incêndios florestais e as 
catástrofes naturais, nomeadamente surtos 
de pragas e de doenças, bem como 
acontecimentos catastróficos e ameaças 
ligadas ao clima;

Or. fr

Alteração 145
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As limitações ligadas à propriedade de 
florestas, previstas nos artigos 36.º a 40.º, 
não se aplicam às florestas tropicais ou 
subtropicais, nem às zonas florestadas dos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93 do Conselho, e dos departamentos 
franceses ultramarinos.

As limitações ligadas à propriedade de 
florestas, previstas nos artigos 23.º a 27.º, 
não se aplicam às florestas tropicais ou 
subtropicais, nem às zonas florestadas dos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93 do Conselho, e dos departamentos 
franceses ultramarinos. As limitações 
ligadas à propriedade de florestas 
previstas nos artigos 23.º a 27.º não se 
aplicam ao apoio por razões ambientais, 
tais como a proteção contra a erosão ou a 
ampliação dos recursos florestais que 
contribuam para a atenuação das 
alterações climáticas.

Or. en
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Alteração 146
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 1993 
(a seguir designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito a uma gestão sustentável das 
florestas, conforme definida pela 
Conferência Ministerial para a Proteção 
das Florestas na Europa de 1993 (a seguir 
designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Or. en

Alteração 147
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 1993 
(a seguir designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente que inclua medidas para a 
biodiversidade e seja compatível com uma 
gestão sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 1993 
(a seguir designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Or. en
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Alteração 148
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio a medidas florestais baseia-
se numa norma em matéria de boas 
práticas florestais.

Or. en

Alteração 149
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de 15 anos.

Or. en

Alteração 150
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
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terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

terras e aos arrendatários, aos municípios e 
respetivas associações, bem como a outros 
gestores de terras, e inclui os custos de 
implantação e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de manutenção, 
nomeadamente as limpezas iniciais e 
finais, durante um período máximo de dez 
anos.

Or. en

Alteração 151
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia. Nas zonas em que a 
florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona, satisfazem 
requisitos mínimos ambientais que vão 
mais além da prática geralmente 
estabelecida e são compatíveis com a zona 
bioclimática em causa. Não é concedido 
apoio no caso da talhadia de rotação curta, 
das árvores de Natal e das árvores de 
crescimento rápido utilizadas na produção 
de energia. Nas zonas em que a florestação 
é dificultada por condições edafoclimáticas 
rigorosas, pode ser concedido apoio para 
plantações de outras espécies lenhosas 
perenes, como arbustos ou silvados, 
adequadas às condições locais.

Or. en

Alteração 152
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3



AM\902455PT.doc 45/82 PE489.555v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à definição dos 
requisitos mínimos ambientais referidos no 
n.º 2.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
90.º, no respeitante à definição dos 
requisitos mínimos ambientais referidos no 
n.º 2. Os requisitos ambientais mínimos 
seguem as tipologias da Agência Europeia 
do Ambiente, cobrindo todos os diferentes 
tipos de florestas da Europa.

Or. en

Alteração 153
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Implantação de sistemas agroflorestais Implantação de sistemas agroflorestais e 
silvopastoris

Or. en

Alteração 154
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura nas mesmas terras. Os Estados-
Membros definem o número máximo de 
árvores a plantar por hectare, tendo em 
conta as condições edafoclimáticas locais, 
as espécies florestais e a necessidade de 
garantir a utilização das terras para fins 
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utilização das terras para fins agrícolas. agrícolas.

Or. en

Alteração 155
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Prevenção e reparação dos danos 
causados às florestas por incêndios 
florestais, catástrofes naturais e 
acontecimentos catastróficos

Prevenção dos riscos de incêndio florestal

Or. fr

Alteração 156
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b-A), é concedido aos proprietários 
florestais privados e públicos e/ou às 
respetivas associações, e cobre os custos 
relacionados com:

Or. fr

Alteração 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A criação de infraestruturas de 
proteção. No caso dos corta-fogos, o apoio 
pode também cobrir custos de 
manutenção. Não é concedido apoio a 
atividades relacionadas com a agricultura 
em zonas abrangidas por compromissos 
agroambientais;

(a) A criação de equipamentos de 
prevenção (pistas, pontos de água, valas, 
corta-fogos), constituindo uma rede numa 
zona florestal em conformidade com os 
planos locais ou regionais de prevenção 
de incêndios florestais. Não é concedido 
apoio a atividades relacionadas com a 
agricultura particularmente em zonas 
abrangidas por compromissos 
agroambientais; 

Or. fr

Alteração 158
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As atividades locais e de pequena 
escala de prevenção contra os incêndios ou 
outros riscos naturais;

(b) As atividades locais e de pequena 
escala de prevenção contra os incêndios ou 
outros riscos naturais; o apoio só é 
concedido a estas atividades se as mesmas 
forem compatíveis com os planos locais 
ou regionais de prevenção de incêndios 
florestais;

Or. fr

Alteração 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alineas c) e d)

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação e a melhoria das estruturas de 
controlo dos incêndios florestais, das 

(c) A criação e a melhoria das estruturas de 
prevenção e de controlo dos riscos de 
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pragas e doenças e dos equipamentos de 
comunicação;

incêndio florestal, das pragas e doenças, 
bem como dos equipamentos de 
comunicação nas florestas;

(d) O restabelecimento do potencial 
florestal danificado pelos incêndios e por 
outras catástrofes naturais, 
nomeadamente pragas e doenças, bem 
como por acontecimentos catastróficos e 
acontecimentos relacionados com as 
alterações climáticas.

Or. fr

Alteração 160
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano 
de gestão florestal que especifica os 
objetivos de prevenção.

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 161
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As zonas florestais classificadas de alto ou Em conformidade com o artigo 22, n.º 1, 
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médio risco de incêndio de acordo com os 
planos de proteção florestais estabelecidos 
pelos Estados-Membros podem beneficiar 
de apoio para a prevenção de incêndios 
florestais.

alínea b-A), as zonas florestais 
classificadas de alto ou médio risco de 
incêndio de acordo com os planos de 
proteção florestais estabelecidos pelos 
Estados-Membros podem beneficiar de 
apoio para a prevenção de incêndios 
florestais. O apoio previsto no artigo 22, 
n.º 1, alínea c), só será concedido se tiver 
sido previamente concedido o apoio 
previsto no artigo 22, n.º 1, alínea b-A).

Or. fr

Alteração 162
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o 
período de três anos imediatamente 
anterior à catástrofe ou na média do 
período de cinco anos imediatamente 
anterior à catástrofe, uma vez excluídos o 
valor mais elevado e o valor mais baixo.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O n.º 3 é transferido para o artigo 26.º.
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Alteração 163
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o período 
de três anos imediatamente anterior à 
catástrofe ou na média do período de cinco 
anos imediatamente anterior à catástrofe, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 20 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o período 
de três anos imediatamente anterior à 
catástrofe ou na média do período de cinco 
anos imediatamente anterior à catástrofe, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

Or. en

Alteração 164
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não é concedido apoio no âmbito desta 
medida pela perda de rendimentos 
decorrente da catástrofe natural.

Suprimido

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

Or. fr

Justificação

O n.º 4 é transferido para o artigo 26.º.

Alteração 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos para a melhoria da 
resistência e do valor ambiental dos 
ecossistemas florestais

Reparação dos danos causados às 
florestas por incêndios florestais e 
catástrofes e investimentos para a melhoria 
da resistência e do valor ambiental dos 
ecossistemas florestais

Or. fr

Alteração 166
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas 
singulares, proprietários florestais 
privados, organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas 
estatais, o apoio pode também ser 
concedido aos organismos que asseguram 
a gestão dessas florestas que não 
dependam do orçamento do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alíneas c) e d), é concedido aos
proprietários florestais privados e públicos 
nas condições previstas no presente 
artigo. 

Or. fr
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Alteração 167
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas 
singulares, proprietários florestais 
privados, organismos de direito privado e
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais,
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais e respetivas associações. O apoio 
pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão das
florestas estatais.

Or. en

Alteração 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinam-se a 
satisfazer os compromissos assumidos no 
domínio do ambiente ou a prestar serviços 
ecossistémicos e/ou que aumentem o 
caráter de utilidade pública das florestas e 
das terras arborizadas na zona em questão,
ou a melhorar o potencial dos ecossistemas 
para atenuar as alterações climáticas, sem 
excluir os benefícios económicos a longo 
prazo.

2. Os investimentos destinam-se a:

a) restabelecer o potencial florestal 
danificado pelos incêndios e por outras 
catástrofes naturais, nomeadamente 
pragas, doenças e alterações climáticas, 
bem como por acontecimentos 
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catastróficos;
b) satisfazer os compromissos assumidos 
no domínio do ambiente ou a prestar 
serviços ecossistémicos e/ou que 
aumentem o caráter de utilidade pública 
das florestas e das terras arborizadas na 
zona em questão, ou a melhorar o potencial 
dos ecossistemas para atenuar as alterações 
climáticas, sem excluir os benefícios 
económicos a longo prazo.

Or. fr

Alteração 169
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio previsto no n.º 2, alínea a),
está sujeito ao reconhecimento oficial, 
pelas autoridades públicas competentes 
dos Estados-Membros, da ocorrência de 
uma catástrofe natural e de que esta, ou 
as medidas adotadas em conformidade 
com a Diretiva 2000/29/CE para erradicar 
ou circunscrever uma doença das plantas 
ou praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal em 
causa. Esta percentagem é determinada 
com base no potencial florestal médio 
existente durante o período de três anos 
imediatamente anterior à catástrofe ou na 
média do período de cinco anos 
imediatamente anterior à catástrofe, uma 
vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

Or. fr

Alteração 170
Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Não é concedido apoio nos termos do 
n.º 2, alínea a), pela perda de rendimentos 
decorrente da catástrofe natural. Os 
Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulte numa compensação excessiva.

Or. fr

Alteração 171
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações, aos trabalhadores 
florestais e respetivas associações e às 
PME para investimentos destinados a 
melhorar o potencial florestal ou a 
aumentar o valor dos produtos florestais 
através da sua transformação e 
comercialização. Nos territórios dos 
Açores, da Madeira, das Canárias, das ilhas 
menores do mar Egeu, definidas no 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93, e nos 
departamentos franceses ultramarinos o 
apoio pode também ser concedido a 
empresas que não são PME.

Or. en
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Alteração 172
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Adaptação da produção e resultados dos 
membros desses agrupamentos às 
exigências do mercado;

(a) Adaptação da produção e resultados dos 
membros desses agrupamentos às 
exigências do mercado e, ao mesmo 
tempo, promoção de culturas locais e 
respeitadoras do ambiente, baseadas nas 
especificidades da região;

Or. en

Alteração 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a 
título voluntário, operações que consistam 
num ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a outros 
gestores de terras ou grupos de outros 
gestores de terras.

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que adotem práticas 
agrícolas e instrumentos de gestão 
ambiental que respondam aos desafios 
agroambientais de uma forma integrada. 
É conferida prioridade à transição para a 
agricultura biológica e para outros 
sistemas de produção agroecológicos. Os 
projetos climatológicos visam melhorar o 
desempenho em matéria de redução dos 
gases com efeito de estufa de toda a 
exploração ou sistema agrícola. Quando o 
cumprimento dos objetivos ambientais o 
justifique, estes pagamentos podem ser 
concedidos a outros gestores de terras ou 
grupos de outros gestores de terras. Os 
Estados-Membros devem conferir 
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prioridade às medidas agroambientais 
existentes que tenham demonstrado um 
elevado desempenho ambiental.

Or. en

Alteração 174
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial. Os Estados-
Membros podem igualmente fixar um 
período mais curto nos programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, se ficar 
demonstrado que os benefícios ambientais 
não serão postos em causa.

Or. en

Justificação

Muitos agricultores não querem comprometer-se com determinadas medidas por um período 
de 5 anos, o que resulta numa perda potencial do benefício ambiental. Devem ser permitidos 
compromissos de um ano se o Estado-Membro puder demonstrar que os efeitos ambientais ou 
climáticos não serão postos em causa. Esses compromissos podem ser viáveis, por exemplo, 
no que respeita à agricultura sem utilização de pesticidas (a pulverização com a maioria dos 
pesticidas só tem efeito no mesmo ano e é ineficaz para combater as pragas no ano seguinte).
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Alteração 175
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo ou mais curto nos seus 
programas de desenvolvimento rural para 
determinados tipos de compromissos, 
nomeadamente prevendo a sua prorrogação 
anual após o termo do período inicial. Os 
Estados-Membros podem determinar que 
esse período tenha uma duração 
permanente se os compromissos estiverem 
ligados a servidões relativas à futura 
utilização das terras a inscrever no registo 
predial nacional.

Or. en

Alteração 176
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
fixado no programa e estabelecido com a 
máxima flexibilidade relativamente à 
duração do apoio.  Contudo, se necessário, 
a fim de obter ou manter os benefícios 
ambientais pretendidos, os Estados-
Membros podem fixar um período mais 
longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
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termo do período inicial. tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

Or. en

Alteração 177
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger 
os custos de transação até ao máximo de 
20 % do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
No que se refere aos compromissos 
permanentes, os pagamentos podem 
assumir a forma de um montante único 
destinado a cobrir a totalidade da 
compensação. Neste caso, os
compromissos devem estar ligados a 
servidões sobre a futura utilização das 
terras e ser inscritos no registo predial 
nacional.

Or. en

Alteração 178
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não pode ser concedido apoio no âmbito 
desta medida para compromissos 
abrangidos pela medida relativa à 
agricultura biológica.

Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas não podem 
ser concedidos para a conversão ou a 
manutenção no âmbito da medida relativa 
à agricultura biológica.



AM\902455PT.doc 59/82 PE489.555v01-00

PT

Or. en

Justificação

No âmbito da medida agroambiental, um agricultor pode obter financiamento, por exemplo, 
para criar e manter biótopos tradicionais ou amplas zonas de segurança. Esta opção deve 
manter-se.

Alteração 179
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Pode ser concedido apoio para a 
conservação dos recursos genéticos na 
agricultura relativamente a operações não 
abrangidas pelas disposições dos n.ºs 1 a 8.

9. É concedido apoio para a conservação e 
a utilização sustentável dos recursos 
genéticos na agricultura relativamente a 
operações não abrangidas pelas disposições 
dos n.ºs 1 a 8. A inclusão desta medida 
nos programas de desenvolvimento rural é 
obrigatória.

Or. en

Alteração 180
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de SAU, aos 
agricultores ou aos agrupamentos de 
agricultores que se comprometam 
voluntariamente a proceder à reconversão 
para as práticas e métodos da agricultura 
biológica, conforme definidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, ou a manter tais práticas e 
métodos.

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de SAU, aos 
agricultores ou aos agrupamentos de 
agricultores que se comprometam 
voluntariamente a proceder à reconversão
para as práticas e métodos da agricultura 
biológica, conforme definidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, ou a manter tais práticas e 
métodos. A inclusão desta medida nos 
programas de desenvolvimento rural é 
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obrigatória.

Or. en

Alteração 181
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a manutenção da 
agricultura biológica, os Estados-
Membros podem prever nos seus 
programas de desenvolvimento rural uma 
prorrogação anual após o termo do 
período inicial.

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de, pelo menos, um ano.

Or. en

Justificação

Para tornar mais fácil o período de transição para a agricultura biológica totalmente 
reconhecida, será mais conveniente e simples facultar ao agricultor compromissos de um 
ano, bem como compromissos para a manutenção da produção biológica. Os custos iniciais 
da produção biológica levarão a que o agricultor tenha menos incentivos para alternar entre 
a agricultura biológica e a convencional. O compromisso a longo prazo do agricultor em 
relação à agricultura biológica está mais garantido se o agricultor participar num sistema de 
certificação.

Alteração 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
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de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a manutenção da 
agricultura biológica, os Estados-Membros 
podem prever nos seus programas de 
desenvolvimento rural uma prorrogação 
anual após o termo do período inicial.

de cinco a sete anos. Os Estados-Membros 
criam um mecanismo para incentivar os 
agricultores a participar na medida de 
seguimento após 2020, a fim de promover 
o recurso a esta medida também após 
2015. Se o apoio for concedido para a 
manutenção da agricultura biológica, os 
Estados-Membros podem prever nos seus 
programas de desenvolvimento rural uma 
prorrogação anual após o termo do período 
inicial.

Or. en

Alteração 183
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a manutenção da 
agricultura biológica, os Estados-
Membros podem prever nos seus 
programas de desenvolvimento rural uma 
prorrogação anual após o termo do 
período inicial.

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo ou mais curto nos seus 
programas de desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 184
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido anualmente, por hectare de SAU 

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido anualmente, por hectare de SAU 
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ou por hectare de floresta, com vista a 
compensar os beneficiários pelos custos 
incorridos e pela perda de rendimentos 
resultantes das desvantagens decorrentes 
da aplicação das Diretivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE e 2000/60/CE nas zonas em 
questão.

ou por hectare de floresta, com vista a 
compensar os beneficiários pelos custos 
incorridos e pela perda de rendimentos 
resultantes das desvantagens decorrentes 
da aplicação das Diretivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE e 2000/60/CE nas zonas em 
questão. No que se refere aos requisitos de 
natureza permanente, os pagamentos 
podem assumir a forma de um montante 
único por hectare de SAU ou de floresta 
com vista a cobrir a totalidade da 
compensação. Neste caso, os requisitos 
devem estar ligados a servidões sobre a 
futura utilização das terras e ser inscritos 
no registo predial nacional. Em casos 
devidamente justificados, o apoio pode ser 
concedido com base noutros custos 
unitários que não o hectare, como o 
quilómetro de curso de água.
O apoio pode, em alternativa, cobrir os 
investimentos não produtivos corpóreos 
e/ou incorpóreos necessários para o 
cumprimento dos requisitos ligados às 
Diretivas 2009/147/CE, 92/43/CEE 
2000/60/CE.

Or. en

Alteração 185
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Imponham alterações importantes no 
tipo de utilização das terras e/ou restrições 
importantes nas práticas agrícolas de que 
resulte uma perda de rendimentos 
significativa.

(d) Imponham alterações obrigatórias no 
tipo de utilização das terras e/ou restrições 
nas práticas agrícolas de que resulte uma 
perda de rendimentos significativa.

Or. en
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Alteração 186
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As zonas agrícolas incluídas em planos 
de gestão de bacias hidrográficas nos 
termos da Diretiva 2000/60/CE.

(c) As zonas agrícolas e as zonas florestais 
incluídas em planos de gestão de bacias 
hidrográficas nos termos da Diretiva 
2000/60/CE.

Or. en

Alteração 187
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros garantem a 
apresentação de orçamentos separados 
para as zonas agrícolas Natura 2000, para 
as zonas florestais Natura 2000 e para as 
zonas agrícolas incluídas em planos de 
gestão de bacias hidrográficas nos termos 
da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Alteração 188
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre 2014 e 2017 os Estados-Membros 
podem conceder pagamentos no âmbito 
desta medida aos agricultores de zonas 

Suprimido
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que eram elegíveis ao abrigo do artigo 
36.º, alínea a), subalínea ii), do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 no 
período de programação 2007-2013, mas 
que já não o sejam na sequência da nova 
delimitação a que se faz referência no 
artigo 46.º, n.º 3. Estes pagamentos são 
degressivos, a começar em 2014, com 
80 % do pagamento recebido em 2013, até 
2017, com 20 %.

Or. en

Alteração 189
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. São elegíveis para os pagamentos 
previstos no artigo 32.º as zonas, que não 
as zonas de montanha, sujeitas a 
condicionantes naturais significativas se 
pelo menos 50 % da SAU satisfizer ou, no 
mínimo, um dos critérios enumerados no 
anexo II, no valor-limiar indicado ou 
critérios biofísicos combinados do sistema 
de indexação atualmente em vigor a nível 
dos Estados-Membros. O cumprimento 
desta condição é assegurado ao nível UAL 
2 ou a um nível inferior a UAL 2, por 
exemplo, de freguesia.

Or. en

Alteração 190
Riikka Manner

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



AM\902455PT.doc 65/82 PE489.555v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 191
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 61 da relatora.

Alteração 192
Satu Hassi
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 193
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 194
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pode ser concedido apoio a entidades 
privadas, municípios e respetivas 
associações para a conservação e 

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

no caso de operações não abrangidas pelos 
n.ºs 1, 2 e 3.

Or. en

Alteração 195
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 196
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

(j-A) A cooperação entre os intervenientes 
da cadeia de abastecimento a fim de 
promover sistemas de produção 
respeitadores do bem-estar dos animais.

Or. en

Justificação

A medida relativa à cooperação é um bom instrumento para integrar o bem-estar dos animais 
na cadeia alimentar, envolvendo os diferentes intervenientes e, por conseguinte, contribuindo 
para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável.
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Alteração 197
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 198
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 199
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 200
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 201
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

(b) As contribuições financeiras para os 
fundos mutualistas para pagamento das 

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

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;

Or. en

Alteração 202
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 203
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

surto de doença dos animais ou das plantas 
ou por um incidente ambiental ou que 
tenham sofrido uma diminuição acentuada 
dos seus rendimentos.

Or. en

Alteração 204
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma avaliação 
intercalar da execução das medidas de 
gestão de risco ao abrigo do presente 
regulamento e propõe, se necessário, 
medidas adequadas com vista a uma 
melhoria.

Or. en

Alteração 205
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 38 – título

Texto da Comissão Alteração

Seguro de colheitas, de animais e de 
plantas

Seguro de colheitas, de animais, de plantas 
e de silvicultura 

Or. fr

Alteração 206
Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No que se refere à silvicultura, 
apenas podem beneficiar do apoio a título 
do artigo 37.º, n.º 1, alínea a), os prémios 
de seguro que cubram os danos causados 
por fenómenos climáticos adversos e 
incêndios;

Or. fr

Alteração 207
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. No que respeita às doenças dos animais, 
só pode ser concedida compensação 
financeira em caso de doenças 
mencionadas na lista de doenças dos 
animais estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde Animal e/ou no Anexo 
da Decisão 90/424/CEE que não ocorram 
em resultado de sistemas não sustentáveis 
como as práticas agrícolas industriais e as 
monoculturas.

Or. en

Alteração 208
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 209
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A possibilidade de os grupos de ação 
local (GAL) já constituídos realizarem a 
animação do território e conduzirem os 
estudos necessários para propor a 
candidatura de novos territórios ao 
programa Leader.

Or. fr

Alteração 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À construção, aquisição, incluindo 
locação financeira, ou melhoramento de 
bens imóveis;

(a) À construção, aquisição, incluindo 
locação financeira, ou melhoramento de 
bens imóveis, conferindo prioridade aos 
equipamentos que permitam poupar 
energia e não sejam nocivos para o clima;

Or. en
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Alteração 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) À compra ou locação-compra de 
máquinas e equipamentos novos, incluindo 
programas informáticos, até ao valor de 
mercado do bem;

(b) À compra ou locação-compra de 
máquinas e equipamentos novos, incluindo 
programas informáticos, até ao valor de 
mercado do bem, conferindo prioridade 
aos equipamentos que permitam poupar 
energia e não sejam nocivos para o clima;

Or. en

Alteração 212
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 25 % são considerados despesas 
elegíveis. Em derrogação desta disposição, 
nos Estados-Membros que aderiram à 
União depois de 2004 podem ser 
considerados elegíveis os investimentos em 
novas instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

3. No caso da irrigação, apenas os 
investimentos que conduzam a uma 
redução do consumo de água em pelo 
menos 15 % ou a uma reutilização da 
água são considerados despesas elegíveis. 
Em derrogação desta disposição, nos 
Estados-Membros que aderiram à União 
depois de 2004 podem ser considerados 
elegíveis os investimentos em novas 
instalações de irrigação se um estudo 
ambiental demonstrar que o investimento 
em causa é sustentável e não tem impacto 
negativo no ambiente.

Or. en
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Alteração 213
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o artigo 
51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a prestar 
apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento e investigadores.

1. É criada, em conformidade com o artigo 
51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a prestar 
apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento, ONG, investigadores e 
organismos comerciais.

Or. en

Alteração 214
Satu Hassi
Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada, em conformidade com o artigo 
51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a prestar 
apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento e investigadores.

1. É criada, em conformidade com o artigo 
51.º, n.º 1 uma rede PEI destinada a prestar 
apoio à PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas referida no 
artigo 61.º. Esta rede permite a ligação em 
rede de grupos operacionais, serviços de 
aconselhamento, organizações 
não-governamentais e investigadores.

Or. en

Alteração 215
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Informar o público em geral e os 
potenciais beneficiários sobre a política de 
desenvolvimento rural;

(c) Informar o público em geral e os 
potenciais beneficiários sobre a política de 
desenvolvimento rural e as possibilidades 
de financiamento;

Or. en

Alteração 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente e 
poupe energia, com um nível baixo de 
emissões, menos prejudicial para o clima e 
resistente às alterações climáticas, que 
funcione em harmonia com os recursos 
naturais essenciais de que a agricultura 
depende;

Or. en

Alteração 217
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, 
respeitador do bem-estar dos animais,
menos prejudicial para o clima e resistente 
às alterações climáticas, que funcione em 
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essenciais de que a agricultura depende; harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

Or. en

Justificação

É essencial que a parceria para a inovação seja utilizada para melhorar o bem-estar dos 
animais no âmbito da agricultura sustentável, em consonância com a Estratégia para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Alteração 218
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promove um setor agrícola produtivo, 
que utilize os recursos de forma eficiente, 
com um nível baixo de emissões, menos 
prejudicial para o clima e resistente às 
alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

(a) Promove um setor agrícola e florestal 
produtivo, que utilize os recursos de forma 
eficiente, com um nível baixo de emissões, 
menos prejudicial para o clima e resistente 
às alterações climáticas, que funcione em 
harmonia com os recursos naturais 
essenciais de que a agricultura depende;

Or. en

Alteração 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhora os processos destinados à 
conservação do ambiente e à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

(c) Incide na melhoria dos processos 
destinados à conservação do ambiente, à 
promoção de sistemas de produção 
agroecológicos e de práticas agrícolas 
com reduzido consumo de fatores de 
produção e à atenuação das alterações 
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climáticas e adaptação às mesmas;

Or. en

Alteração 220
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhora os processos destinados à 
conservação do ambiente e à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

(c) Melhora os processos destinados à 
conservação do ambiente e à atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, protegendo simultaneamente o 
bem-estar dos animais; 

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 13.º do Tratado, na adoção das políticas no domínio da agricultura, a 
União terá plenamente em conta as exigências em matéria de bem-estar dos animais; a UE 
deve assegurar que as atividades no âmbito da parceria para a inovação não tenham um 
impacto negativo no bem-estar dos animais destinados à produção, devendo, ao invés, 
promovê-lo.

Alteração 221
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores, as empresas e os serviços de 
aconselhamento.

(d) Constrói elos de ligação entre a 
investigação e a tecnologia de ponta e os 
agricultores, os gestores de florestas, os 
apicultores, as empresas e os serviços de 
aconselhamento.

Or. en
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Alteração 222
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Estes grupos são 
criados pelos intervenientes interessados, 
nomeadamente agricultores, 
investigadores, conselheiros e empresas 
dos setores agrícola e alimentar.

1. Os grupos operacionais da PEI fazem 
parte da PEI para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas e silvícolas. 
Estes grupos são criados pelos 
intervenientes interessados, nomeadamente 
agricultores, investigadores, conselheiros e 
empresas dos setores agrícola e alimentar.

Or. en

Alteração 223
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos 5 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural é 
reservado para Leader.

Suprimido

Or. en

Alteração 224
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos 5 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 

5. Pelo menos 10 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 
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Leader. Leader.

Or. fr

Alteração 225
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Pelo menos 50 % do montante total 
da contribuição do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural são 
utilizados em medidas a título das 
prioridades 4 e 5.

Or. en

Justificação

Para reforçar ainda mais os efeitos positivos do programa na atenuação das alterações 
climáticas e na proteção e restauração da biodiversidade, poderão ser atribuídos mais 
recursos a medidas com este fim.  O requisito deve estar ligado às prioridades 4 e 5 sobre a 
recuperação dos ecossistemas e a eficiência dos recursos. O âmbito é, desta forma, alargado, 
passando a abranger todas as medidas ao abrigo destas prioridades, como os investimentos e 
os projetos.

Alteração 226
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 66

Texto da Comissão Alteração

Artigo 66.º Suprimido

Financiamento de operações com um 
contributo importante para a inovação
Os fundos transferidos para o FEADER 
em aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
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reservados para operações que 
contribuam de forma significativa para a 
inovação pertinente para a produtividade 
e sustentabilidade agrícolas, incluindo a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas.

Or. en

Alteração 227
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo IV – parte 1 – quadro – coluna 1 – linha 4

Texto da Comissão Alteração

Prioridade DR 3: promover a organização 
de cadeias alimentares e a gestão de riscos
na agricultura

Prioridade DR 3: promover a organização 
de cadeias alimentares na agricultura

Or. en

Alteração 228
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo V – Secção 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Sistemas de qualidade para os 
produtos agrícolas e géneros alimentícios

Artigos 32.º e 33.º Pagamentos relativos a 
zonas sujeitas a condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas

Artigo 17.º Sistemas de qualidade para os 
produtos agrícolas e géneros alimentícios

Artigos 32.º e 33.º Pagamentos relativos a 
zonas sujeitas a condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas

Artigo 34.º Bem-estar dos animais

Or. en

Justificação

Os agricultores que produzem garantindo o bem-estar dos animais respondem às 
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necessidades do mercado e podem obter o melhor preço para os seus produtos, melhorando a 
sua competitividade. Têm necessidade de apoio para passarem a estes sistemas de produção.


